
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel 
vlády rozeslán do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 
50247/2019-MZE-11191, ze dne 30. 10. 2019, s termínem dodání stanovisek do 7. 11. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Obecně k návrhu 
 
Doporučujeme sjednotit formátování odstavců a pododstavců pro větší 
přehlednost textu (např. § 2, § 10). 
 
Dále doporučujeme v souladu v čl. 45 odst. 5 LPV nahradit v celém 
návrhu pojem „zvláštní právní předpis“ pojmem „jiný právní předpis“. 
Pojem „zvláštní právní předpis“ se v návrhu vyskytuje celkem na 17 
místech. 
 
U výčtů doporučujeme v úvodu ustanovení (§ 2 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2, 
§ 10 odst. 1) vypustit dvojtečku a úvod ustanovení vždy upravit tak, aby 
navazoval na další části ustanovení.  
 
Upozorňujeme na používání nadpisů v rozporu s čl. 30 odst. 7 LPV, kdy 
je ve vyhlášce používán skupinový nadpis za současného užití nadpisů 
pro jednotlivé paragrafy (§ 3 a § 10). Doporučujeme zvolit pouze jednu 
variantu, tedy buď skupinové nadpisy, či nadpisy paragrafů. 
 
Dále doporučujeme upravit § 2, 5, 7 a 8 tak, aby v souladu s čl. 39 odst. 
2 neobsahovaly více než 6 odstavců. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Neakceptováno 

 2. K úvodní větě 
 
Doporučujeme nahradit text „269/2019 Sb.“ textem „262/2019 Sb.“, 

 
Akceptováno 
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neboť novela zákona o léčivech byla ve Sbírce zákonů publikována pod 
č. 262/2019 Sb. 
 
Dále doporučujeme upřesnit, že vyhláška provádí § 80a odst. 3, nikoliv 
§ 80a jako celek, neboť Mze je v § 114 odst. 3 zmocněno k provedení 
§ 80a odst. 3. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
 
Akceptováno 

3. K § 2 
 
Navrhujeme upravit nadpis § 2 následovně: „Náležitosti receptu a 
žádanky při poskytování veterinární péče“. 
 
Nadpis ustanovení nedostatečně reflektuje jeho obsah, proto 
doporučujeme nadpis ustanovení upravit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
Vysvětleno 
 
§ 1 výslovně stanoví, že upravuje náležitosti 
receptu a žádanky vystavených při poskytování 
veterinární péče. Pokud by byl nadpis § 2 upraven 
podle připomínky, musely být stejným způsobem 
upraveny i jiné nadpisy, což nepovažujeme za 
vhodné. 

4. K § 2 odst. 2 písm. h) 
 
Doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou č. 6 umístit v souladu 
s čl. 45 odst. 6 LPV bezprostředně za slovo „předpisu“, nikoliv až za 
čárku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
Akceptováno 
 

5. K § 2 odst. 5 
 
Navrhujeme upravit ustanovení následovně: 
„V případě, že při předepisování léčivého přípravku je záměrně 
překročeno dávkování stanovené Českým lékopisem3) nebo při 
předepisování veterinárního léčivého přípravku dávkování anebo 
indikace uvedené…“ 
 
V případě humánních léčivých přípravků není v SPC obsažena 
informace ohledně indikace a dávkování u zvířat. Z tohoto důvodu 

 
 
Akceptováno 
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doporučujeme upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se v daném 
případě může jednat pouze o veterinární léčivé přípravky. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

6. K § 2 odst. 8. 

 
Ustanovení požadujeme vypustit. 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že zákon o léčivech nikterak nedefinuje 
osobu blízkou, což společně s ohledem na fakt, že veterinární lékař je 
oprávněn předpisovat humánní léčivé přípravky pro zvířata, by mohlo 
vést ke zneužívání veterinárních receptů pro předepisování humánních 
léčiv lidem. Uvedené ustanovení tak může vést k ohrožení veřejného 
zdraví. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
 
 
 

7. K § 4 odst. 1 písm. a) 
 
Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování 
zdravotních služeb v případě humánních léčivých přípravků 
nestanovuje kratší dobu platnosti receptu v případě antibiotik 
a antimikrobních chemoterapeutik.  Navrhujeme obdobně postupovat i 
v případě léčivých přípravků předepisovaných při poskytování 
veterinární péče. 
 
Odlišná úprava u humánních a veterinárních receptů bude působit 
problémy při výdeji léčivých přípravků v lékárně. Správné určení kratší 
doby platnosti receptu je při výdeji obtížné již dnes, a to zejména proto, 
že tyto skupiny léčiv nejsou jednoznačně identifikovatelné v ATC 
systému klasifikace ani v rámci indikačních skupin léčiv. Navíc se 
omezení doby platnosti za současné právní úpravy netýká receptů 
s předepsanými antibiotiky a antimikrobními chemoterapeutiky pro 
místní použití, což návrh opomíjí. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo zemědělství připomínku neakceptuje, 
a to z následujících důvodů.  
 
Za prvé, ani v návrhu humánní vyhlášky není doba 
platnosti receptu stanovena pevně, neboť ji může 
lékař určit – viz § 9, odst. 1 návrhu humánní 
vyhlášky – a vyhláška mu nezakazuje dobu 
platnosti receptu i zkrátit. Tvrzení, že návrh 
vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při 
poskytování zdravotních služeb v případě 
humánních léčivých přípravků nestanovuje kratší 
dobu platnosti receptu v případě antibiotik 
a antimikrobních chemoterapeutik tak nemusí platit 
ve všech případech a není tedy jasné, proč bude 
kratší doba činit potíže s výdejem v případě 

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



 4 

veterinární vyhlášky, ale různá doba (max. 1 rok) 
nebude činit potíže v případě humánní vyhlášky.  
 
Za druhé, i když neupravíme dobu platnosti receptů 
pro antimikrobika v této chvíli, nařízení 2019/6 (čl. 
105 odst. 10) dobu platnosti upravuje v souladu 
s předloženým návrhem a kratší doba tak začne 
platit nejpozději od ledna 2022. Je tedy namístě 
připravit systém na tuto novou situaci již nyní.  
 
Za třetí, navrhované opatření věcně směřuje 
k plnění cílů a závazků v oblasti antibiotické politiky, 
jak je naplňována v resortu MZe. Cílem je tedy 
omezit dobu platnosti pro všechna antimikrobika – 
systémová i lokální a to s ohledem na snahu omezit 
používání antimikrobik, eliminovat veškeré pokusy 
o nadužívání či dokonce zneužívání antimikrobik a 
omezit rozvoj a šíření antimikrobní rezistence ve 
veterinární medicíně.  
 
Za čtvrté, souhlasíme s faktem, že některá 
antimikrobika lze v rámci ATC / ATCvet systému 
obtížně identifikovat. Na druhou stranu, většina 
běžně předepisovaných antimikrobik je 
identifikovatelná snadno, a to platí i pro 
antimikrobika, která z pohledu antibiotické politiky 
představují reálné riziko. Situaci v této otázce lze 
řešit přípravou pokynu, který bude určen jak pro 
veterinární lékaře, tak pro lékárny. Jedním 
z možných zdrojů pro identifikaci antimikrobních 
léčivých přípravků je připravovaný delegovaný akt, 
který bude upravovat sběr dat o použití antimikrobik 
ve veterinární medicíně (nejen veterinárních, ale i 
humánních (!)) a jehož návrh obsahuje ATC (vet) 
kódy pro přípravky, které budou sledované.   
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8. K § 4 odst. 1 a 2 
 
Návrh vyhlášky neumožňuje veterinárnímu lékaři stanovit delší dobu 
platnosti receptu.  
 
Navrhujeme, aby byl návrh sjednocen s předepisováním léčivých 
přípravků při poskytování zdravotních služeb, tj. umožnit veterinárnímu 
lékaři určit delší dobu platnosti receptu (kromě receptů s modrým 
pruhem), včetně opakovacích receptů, s limitací na 1 rok jako u lékařů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 

9. K § 4 odst. 3 
 
Ustanovení navrhujeme vypustit. Nepovažujeme za účelné stanovení 
doby platnosti receptu do konce dne, kdy byl recept vystaven. 
 
Neshledáváme důvod pro odlišnou úpravu oproti předepisování léčiv 
lékaři. V případě vystavení receptu ve večerních hodinách by byla 
platnost receptu pouze v řádu několika hodin. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
Akceptováno jinak 
 
 
„(3) Recept vystavený v případě akutní veterinární 
péče podle § 2 odst. 7 platí do konce prvního dne 
následujícího po dni jeho vystavení.“ 

 

10. K § 5 odst. 1 až 5, odst. 7 a § 6 odst. 2 písm. e) 
 
V uvedených ustanoveních návrh vyhlášky obsahuje slovní spojení 
„návykovou látku nebo uvedenou látku kategorie 1 podle zvláštního 
právního předpisu“ a odkazuje na poznámku pod čarou č. 8, která 
obsahuje odkaz na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 
 
Takto provedené vymezení návykových látek a látek kategorie 1 
neodpovídá platné právní úpravě. Návykové látky a zacházení s nimi 
upravuje zákon o návykových látkách, ale látky kategorie 1 vymezuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 273/2004, o prekursorech 
drog. 
 

 
Akceptováno 
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Požadujeme upravit výše uvedená ustanovení tak, aby odpovídala 
platným právním předpisům a navrhujeme úpravu znění následovně: 
 
„návykovou látku podle právního předpisu upravujícího zacházení s 
návykovými látkamiX), nebo uvedenou látku kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drogY)“. 
 
Poznámka pod čarou X zní: „Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách a změně některých dalších zákonů.“ A poznámka pod čarou Y 
zní: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 273/2004, o 
prekursorech drog.“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

11. K § 5 odst. 2 
 
Omezení počtu na nejvýše 5 druhů léčivých přípravků se týká všech LP 
obsahujících návykové látky nebo uvedené látky kategorie 1. 
Navrhujeme omezení počtu položek jen u žádanek s modrým pruhem, 
tj. pro LP obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení 
vlády o návykových látkách. 
 
Neshledáváme důvod pro odlišnou právní úpravu od stávající právní 
úpravy, která omezení počtu předepsaných LP stanovuje pouze pro LP 
obsahující omamné a psychotropní látky, předepisované na žádanku 
s modrým pruhem a sjednocení s předepisováním léčivých přípravků 
při poskytování zdravotních služeb. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 
 
 

12. K § 5 odst. 3  
 
Navrhujeme vypuštění poslední věty ustanovení „Každý nově zahájený 
výdej je v případě opakovaného výdeje považován za výdej prvního z 
balení předepsaného léčivého přípravku.“, neboť není zřejmé, jaký je 
účel tohoto ustanovení a považujeme jej za matoucí.  
 

 
Akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 
 

13. K § 5 odst. 5 
 
Navrhujeme vypustit první větu ustanovení „Na recept vystavený 
v případě akutní veterinární péče podle § 2 odst. 7 lze předepsat 
nejvýše dva druhy léčivých přípravků.“, neboť se jedná o duplicitní 
úpravu ve vztahu k § 5 odst. 1 písm. b). 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
Akceptováno 
 
 
 

14. K § 5 odst. 6  
 
V návrhu není uvedena doba platnosti výpisu z receptu, kterou je nutné 
doplnit, jinak by výpis mohl platit neomezenou dobu. Navrhujeme 
stanovit dobu platnosti 14 kalendářních dnů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
Akceptováno 
 
 

15. K § 6 odst. 1 
 
Ustanovení obsahuje zřejmě chybný odkaz na § 77 odst. 1 písm. c) bod 
8 zákona o léčivech namísto § 77 odst. 1 písm. c) bod 7. Navrhujeme 
odkaz opravit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 
 
 

16. K § 7 
 
Dané ustanovení upravuje problematiku předepisování léčivých 
přípravků stanovených v jiném právním předpisu, a to na lékařské 
předpisy s modrým pruhem. Jiným právním předpisem, který je 
uvedený v poznámce pod čarou, je vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu 
podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k 
výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, 
reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být 
škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech. 

Akceptováno 
 
V § 7 odst. 1 byl upraven odkaz na zákon č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách. Odkaz na 
vyhlášku č. 291/2003 Sb. je v § 6, kde je uveden 
správně (jde o hormonální látky a beta-agonisty). 
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Upozorňujeme, že podle § 80a odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb. 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, „…předepisují veterinární lékaři veterinární a 
humánní léčivé přípravky v rámci své odbornosti výhradně pro účely 
poskytování veterinární péče na lékařský předpis v listinné podobě, a 
to na recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě v souladu 
se zákonem o návykových látkách pro zvíře nebo skupinu zvířat 
u jednoznačně identifikovaného chovatele na léčivé přípravky 
obsahující omamné nebo psychotropní látky“ a podle v odstavci 1 písm. 
d), že „…předepisují veterinární lékaři veterinární a humánní léčivé 
přípravky v rámci své odbornosti výhradně pro účely poskytování 
veterinární péče na lékařský předpis v listinné podobě, a to na žádanku 
s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující omamné nebo 
psychotropní látky pro jednoznačně identifikovaného veterinárního 
lékaře pro použití léčivého přípravku nebo jeho výdej při poskytování 
veterinární péče.“  
 
Z uvedeného vyplývá, že zákon o léčivech zmocňuje Ministerstvo 
zemědělství k tomu, aby v prováděcím právním předpisu upravilo 
používání lékařských předpisů s modrým pruhem pouze pro léčivé 
přípravky s obsahem omamných a psychotropních látek. Předkládané 
znění však vztahuje systém lékařských předpisů s modrým pruhem na 
zcela jiné látky, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 291/2003 Sb. 
 
Návrh vyhlášky tak překračuje rámec zákona o léčivech a je s ním 
rozporu. Prováděcím právním předpisem je možné upravit systém 
lékařských předpisů s modrým pruhem pouze pro léčivé přípravky 
s obsahem návykových látek dle zákona o návykových látkách. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

17. K § 7 odst. 7 
 
Ustanovení upravuje likvidaci znehodnocených tiskopisů receptů 
s modrým pruhem. Posledním krokem podle § 7 odst. 7 je vypracování 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení nově zní 
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protokolárního záznamu ze strany obecního úřadu, v rámci kterého 
obecní úřad potvrdí převzetí od oprávněné osoby. 
 
Takový postup považujeme za nepraktický. Navrhujeme, aby byl 
postup zjednodušen následujícím způsobem.  
 
Obecní úřady mohou převzít znehodnocené tiskopisy, což potvrdí 
protokolárně oprávněné osobě, převzaté tiskopisy zaevidují a následně 
po nějaké době provedou zneškodnění všech převzatých tiskopisů 
najednou a o tomto zneškodnění provedou záznam. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

(7) Oprávněná osoba vede dále evidenci podle 
odstavce 5 o odevzdaných znehodnocených nebo 
nepotřebných tiskopisech receptů s modrým 
pruhem, včetně jejich průpisů. Tyto tiskopisy předá 
oprávněná osoba místně příslušnému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností k likvidaci. 
Tento obecní úřad potvrdí převzetí tiskopisů 
receptů s modrým pruhem včetně jejich průpisů od 
oprávněné osoby, zlikviduje je a o jejich likvidaci 
vypracuje protokolární záznam. 

18. K § 10 odst. 1 písm. b) 
 
Doporučujeme opravit překlep a slovo „veterinrání“ nahradit slovem 
„veterinární“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 

19. K § 12 
 
Doporučujeme v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. b) LPV nahradit slovo 
„Zrušuje“ slovem „Zrušují“, na konci bodů 1 až 3 čárku nahradit tečkou 
a na konci bodu 4 vypustit spojku „a“ a čárku nahradit tečkou. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 2 odst. 7: 
 Stanovené podmínky pro vystavení receptu v případě akutní 
veterinární péče nepovažujeme za vhodné. Není nijak specifikováno, 
jaký rozsah údajů bude požadován pro identifikaci veterinárního lékaře 
(požadujeme, aby recept obsahoval kromě základních údajů o 
veterinárním lékaři také otisk razítka). Nevhodné je také upřednostnění 
identifikace zvířete [u které opět není určeno, zda postačuje druh 
zvířete dle § 2 odst. 1 písm. b), nebo i jiné údaje], před údaji o chovateli. 
Zcela nutnou podmínkou pro vydání léčivého přípravku je také uvedení 

Akceptováno částečně 
 
Navrhované ustanovení má řešit skutečně 
výjimečné případy, kdy je pro zachování života 
zvířete nutné přijmout bezodkladná opatření první 
pomoci a z důvodu času nebo místa nelze zajistit 
ošetření na standardním veterinárním pracovišti. 
Může jít o případy zranění, havárií či obdobné 
případy. Může jít o případy, kdy zvíře může být ve 
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jeho síly na receptu, které však není v případě akutní veterinární péče 
povinnou součástí receptu. 
 Je také otázkou, zda dojde vynecháním některým položek 
receptu opravdu k natolik významné úspoře času při předepisování a 
vydávání léčivého přípravku, že je odůvodněné zavádět tuto 
specifickou kategorii receptu, zvláště v situaci, kdy bude lékárník nucen 
pro ověření jeho pravosti volat veterinárnímu lékaři, který nemusí být 
vždy k zastižení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

značném stresu, může být agresivní či se u něj 
mohou projevovat jiné poruchy zdravotního stavu, 
které nejsou slučitelné se životem a vyžadují akutní 
zásah (ztráta tělesných tekutin, křečové stavy 
apod.). Můře jít o případy, kdy chovatel zvířete není 
znám, nebo může jít o divoce žijící zvířata, která ani 
chovatele nemají.  

Podobně jako v humánní oblasti by proto i ve 
veterinární oblasti měl být pro tyto zcela výjimečné 
situace k dispozici nástroj, který umožní takto 
postiženému zvířeti pomoct.  

Návrh sleduje i obrovský nárůst společenské 
objednávky v oblasti péče o zvířata a bránění 
utrpení zvířat.  

S ohledem na práva zvířat navrhujeme ustanovení 
zachovat v upraveném znění. 

 

Příslušné ustanovení nově zní 
 
(7) V případě ohrožení života zvířete, kdy hrozí 
nebezpečí z prodlení, může veterinární lékař léčivý 
přípravek předepsat, aniž by byly uvedeny veškeré 
náležitosti podle odstavce 1.  V takovém případě 
veterinární lékař uvede všechny údaje podle 
odstavce 1, které je možné zjistit, recept však vždy 
obsahuje alespoň otisk razítka podle odstavce 1 
písm. g) nebo jiný způsob jednoznačné identifikace 
veterinárního lékaře, jeho vlastnoruční podpis a 
telefonní číslo, léčivý přípravek podle odstavce 1 
písm. c), jeho množství a návod k použití, druh 
zvířete, datum vystavení receptu a slovní vyjádření 
„Akutní veterinární péče“. 
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2. K § 5 odst. 3: 
První větu ustanovení považujeme za nadbytečnou, neboť 

uvedené vyplývá již z § 2 odst. 4. Doporučujeme proto větu první 
vypustit a dále stanovit, že u léčivých přípravků uvedených ve větě 
druhé není možný opakovaný výdej. 
 

3. Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Navrhujeme před slovy „k provedení“ vložit čárku. 
 
K § 2 odst. 2 písm. a): 
 Navrhujeme normativní text obsažený v písmenu a) uvést 
s malým počátečním písmenem. 
 
K § 2 odst. 4: 
 Navrhujeme horní uvozovky před slovem „Repetatur“ nahradit 
uvozovkami dolními. 
 
K § 2 odst. 8: 

Před slova „a to“ doporučujeme vložit čárku, neboť se nejedná 
o slučovací poměr. 

 
K § 6 odst. 1: 

Horní uvozovky před zaváděnou legislativní zkratkou 
navrhujeme nahradit uvozovkami dolními. 
 

Akceptováno 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K § 2 odst. 2 písm. a) 
Z důvodu srozumitelnosti a jasnosti doporučujeme u posledních tří 
údajů uvést, ke komu se vztahují, například takto: „telefonní číslo 
poskytovatele, jeho jméno nebo název“. 
 
2. K § 5 odst. 6 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
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V tomto ustanovení má být správně uveden odkaz na odstavec 3 
návrhu vyhlášky a nikoli na odstavec 2. Doporučujeme chybu odstranit. 
 
3. K § 6 odst. 5 a k § 7 odst. 5 
Z důvodu srozumitelnosti a jasnosti doporučujeme v první větě § 6 odst. 
5 slovo „ošetřující“ nahradit slovem „předepisující“ a v první větě § 7 
odst. 5 slovo „knihu“ nahradit slovem „evidenci“. 
 
4. K § 8 odst. 2 písm. f) 
V ustanovení je odkazováno na chybnou poznámku pod čarou 
obsahující plemenářský zákon, který registrační číslo hospodářství 
neupravuje. Doporučujeme proto odkázat na poznámku číslo 5, ve 
které je uveden veterinární zákon. 
 
5. K § 10 odst. 1 písm. g) 
Z důvodu zavedení legislativní zkratky pro zákon o léčivech v úvodní 
větě návrhu vyhlášky doporučujeme z tohoto ustanovení bez náhrady 
vypustit slova „o léčivech“. 
 

Odkaz byl z textu vypuštěn. 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Odkaz bude směřovat na vyhlášku č. 136/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a 
jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem. 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 

Ministerstvo 
financí 

1. Obecně:  V souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
v zájmu přehlednosti doporučujeme, aby v jednotlivém paragrafu 
v celém textu návrhu vyhlášky nebylo obsaženo více jak 6 odstavců. 

 
2. K úvodní větě: Za text „§ 80a“ doporučujeme vložit text      „odst. 
3“.  

 Doporučujeme nezavádět v úvodní větě legislativní zkratku „zákon“ a 
v normativním textu namísto ní používat zkrácený název zákona č. 
378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. spojení „zákon o 
léčivech“. 

 
3. K § 2: V odstavci 4 a 8 doporučujeme vložit čárku před slova    „a 
to“. 

 

Neakceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
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4. K § 5: V odstavci 1 písm. b) a v odstavci 5 doporučujeme vyjádřit 
slovo „dva“ číslovkou „2“. 

 
5. K § 6: V odstavci 4 doporučujeme text ustanovení dále nečlenit 
na písmena a) a b).  

            V odstavci 5 doporučujeme vyjádřit slovo „dva“ číslovkou „2“. 
 
6. K § 8: V odstavci 7 doporučujeme vložit slova „Evropské unie“ 
za slova „členském státě“.  
 

7. K § 13: Slovo „dne“ doporučujeme nahradit slovem „dnem“. 

 
 
Neakceptováno 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

 
Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
V případě § 8 návrhu jde o retranspozici čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), jakož 
i přílohy A směrnice 90/167/EHS. Předkladatel proto měl úpravu § 8 
návrhu vykázat v části II návrhu jako implementační podtržením a 
uvedením celexového čísla a měl také předložit rozdílovou a srovnávací 
tabulku. 
Závěr: 

Návrh je s právem EU plně slučitelný. 

Nedostatky ve formálních náležitostech požadujeme napravit. 

 

Akceptováno 
 
 

Komora 
veterinárních 
lékařů 

Doporučujeme doplnit do § 5 odst. 3 odkaz na ustanovení § 2 odst. 4. 
tak, aby bylo nezpochybnitelné, že ačkoli lze výdej na recept opakovat, 
musí být takovýto recept formálně označen dle § 2 odst. 4. Bez odkazu 
na ustanovení § 2 odst. 4 by z ustanovení § 5 odst. 3 mohlo vyplývat, 

Akceptováno jinak 
 
Úprava textu navržená na základě akceptace 
připomínky č. 2 Ministerstva vnitra tento problém 
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že výdeje lze i bez formálního označení libovolně opakovat, a že 
jediným kritériem vylučujícím opakovaný výdej je skutečnost, že na 
recept byl předepsán VLP/HVLP/IPLP s obsahem návykové látky. 
 

odstraňuje. Připomínka Komory veterinárních 
lékařů je akceptována jinak. 
 

Česká 
lékárnická 
komora 

1. Zásadní 
§ 2 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), § 8 odst. 2 písm. o), § 10 odst. 1 
písm. k) 
Navrhujeme odstranit slova „otisk razítka obsahujícího“. 
 
Razítko je zastaralé. Mělo by být možné uvedení údajů jakýmkoliv 
způsobem (tisk, rukopis). 

Vysvětleno 
 
 
Rozumíme připomínce České lékárnické kontroly, 
navržené opatření však směřuje k omezení 
zneužívání receptů neoprávněnými osobami.  
 
Vyjádření ČLnK: 
Rozumíme vysvětlení. Z praxe humánních 
přípravků ale máme zkušenost, že kdo chce 
padělat recepty, pořídí si i razítko. A v naší 
připomínce jde skutečně o to, že řada lékařů tiskne 
recepty na tiskárně včetně všech údajů, které jsou 
jinak obsaženy v razítku, a razítko pak již 
nepoužívá, takže dochází k rozporu s vyhláškou. 
Na připomínce trváme. 
 
Dodatečné vyjádření MZe: 
MZe rovněž rozumí argumentaci ČLnK a má pro ni 
značné pochopení a to jak z pohledu odborné 
argumentace, tak z pohledu administrativní zátěže.  
MZe však musí plnit řadu povinností jak v oblasti 
zdraví zvířat, tak bezpečnosti potravin a jedním 
z požadavků je dosledovatelnost pohybu léčiv 
v celém řetězci. V této souvislosti je třeba 
připomenout, že nastavení systému a plnění 
odpovědnosti, který vyplývá z práva EU je 
předmětem pravidelných kontrol ze strany EU, 
přičemž kontrolní mise zaměřená na problematiku 
dozoru nad oběhem léčiv proběhla právě 
v minulých týdnech a jednou z otázek, na kterou se 
inspektoři opakovaně dotazovali, byla kontrola 
lékáren.  
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Lze dále pozorovat trend nárůstu mimozákonných 
aktivit v oblasti předepisování a používání léčiv a 
z pohledu resortu je tak třeba přijímat opatření, 
která pomohou počet a závažnost těchto aktivit 
redukovat či eliminovat. 
V minulém období řešil ÚSKVBL ve spolupráci 
s Policií ČR případ zneužívání veterinárních 
léčivých přípravků obsahujících ketamin, v rámci 
kterého bylo vzneseno několik obvinění ze 
spáchání trestného činu v oblasti zneužívání 
návykových látek. 
MZe je si rovněž vědomo své spoluzodpovědnosti 
za problematiku narůstající závažnosti drogové 
problematiky a navrhovaná opatření směřují 
k řízení rizika i v této oblasti. 
Na úřední desce KVL jsou uvedena upozornění na 
případy falešných veterinárních receptů a případů 
falšovaných razítek a rovněž ÚSKVBL prošetřuje 
narůstající počet případů mimozákonných aktivit 
nakládání s léčivými přípravky ve veterinární 
oblasti. 
 
Při všech výše uvedených skutečnostech si je MZe 
vědomo skutečnosti, že do budoucna bude nutné 
přijmout nová systémová opatření, z nichž jedno 
může být povinné využívání systému e-recept i pro 
oblast veterinární medicíny.  
 
MZe předpokládá, že tato systémová opatření by 
měla být součástí přípravy na nabytí účinnosti 
nového nařízení pro veterinární léčivé přípravky.  
 
Do doby přijetí nových pravidel však MZe navrhuje, 
aby byla přijata veškerá nezbytná opatření, která 
odradí co nejvíce osob od mimozákonného jednání, 
omezí počet a závažnost těchto jednání a co 
nejvíce usnadní prošetřování a odhalování 
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takových činností, tedy i požadavek na otisk razítka 
předepisujícího veterinárního lékaře. 
 
 

2. Zásadní 
§ 4 odst. 1 písm. a)  
Navrhujeme ustanovení zrušit. 
 
Obdobně bude upraveno i u předepisování humánních léčivých 
přípravků. Nadále se nepočítá s odlišnou kratší dobou platností receptů 
na antibiotika a antimikrobní chemoterapeutika. Veškeré rozdíly 
v předepisování humánních a veterinárních léčivých přípravků by 
přispívaly k chybám při jejich výdeji. 

Vysvětleno 
 
Vizte připomínku č. 7 Ministerstva zdravotnictví. 
 
 

3. Zásadní 
§ 4 odst. 1 písm. a) a b), odst. 3 
Navrhujeme nahradit slova „jeho(jejího) vystavení“ slovy „po dni jeho 
vystavení“. 
 
Lhůty by se měly i zde počítat dle obecných zvyklostí a občanského 
zákoníku ode dne následujícího po dni, v němž započaly. Obdobně 
bude upraveno i u předepisování humánních léčivých přípravků. 

Akceptováno 
 
  

4. Zásadní 
§ 4 odst. 1 písm. b), odst. 2 
Navrhujeme doplnit na konec textu slova „nejdéle však 1 rok“. 
 
Navrhujeme obdobně jako u předepisování humánních léčivých 
přípravků možnost pro lékaře prodloužit platnost receptu. 

Akceptováno 
 
Vizte připomínku č. 8 Ministerstva zdravotnictví. 
 
 

5. Zásadní 
§ 4 odst. 3 
Navrhujeme nahradit slova „platí nejdéle do konce dne, ve kterém byl 
vystaven“ slovy „má platnost nejdéle do konce prvního dne 
následujícího po dni jeho vystavení“. 

Akceptováno 
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Navržená úprava sjednocuje platnost pohotovostních receptů na 
humánní a veterinární léčivé přípravky. 

6. Zásadní 
§ 4 odst. 4 
Navrhujeme odstranit poslední větu.  
 
Opět obdobně jako u předepisování humánních léčivých přípravků není 
důvod k tomu, aby platnost žádanky na léčivé přípravky bez obsahu 
návykových látek byla omezena. 

Akceptováno 
 
 

7. Zásadní 
§ 5 odst. 3 
Navrhujeme odstranit poslední větu.  
 
Věta „Každý nově zahájený výdej je v případě opakovaného výdeje 
považován za výdej prvního z balení předepsaného léčivého 
přípravku.“ je nesrozumitelná a nadbytečná. 

Akceptováno 
 

8. Zásadní 
§ 5 odst. 1, odst. 5, odst. 6 
Navrhujeme v odst. 1 upravit text tak, aby všechny recepty obsahovaly 
nejvýše jeden druh léčivého přípravku, v odst. 5 odstranit první větu a 
v odst. 6 přiměřeně upravit první větu. 
 
Tatáž úprava bude platit u předepisování humánních léčivých přípravků 
v elektronické, ale i v listinné formě. Rozdílná úprava je nežádoucí, 
protože povede k chybám při výdeji a při posuzování platnosti receptů 
farmaceutem. 

Akceptováno 
 
  

9. Zásadní 
§ 5 odst. 6 
Navrhujeme doplnit platnost výpisu tak, aby neskončila dříve než 14 
dnů po lékařem stanovené době platnosti. 

Akceptováno 
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10. Zásadní 
Navrhujeme doplnit ustanovení naplňující tento zákonný předpoklad 
týkající se léčivých přípravků registrovaných v jiném členském státě 
podle § 48 odst. 2 zákona o léčivech: 
„Vzor objednávky stanoví prováděcí právní předpis.“ 
Doporučujeme převzít úpravu z předepisování humánních léčivých 
přípravků – uvedení příznaku „„neregistrovaný LP“, jde-li o předepsání 
neregistrovaného léčivého přípravku“. 

Vysvětleno 
 
Z připomínky není úplně zřejmé, jakým způsobem 
by měl být návrh vyhlášky upraven.  
Objednávka a vzor jsou již 10 let upraveny ve 
vyhlášce č. 344/2008 Sb.  
 
Vyjádření ČLnK:  
Vyhláška č. 344/2008 Sb. podle nás ztratí od 1. 12. 
2019 zákonný podklad, protože provádí § 114 odst. 
4 zákona o léčivech, který je rušen. Kromě toho 
nerozumíme tomu, proč, i kdyby vyhláška zákonný 
podklad neztrácela, by měla být právní úprava 
předepisování léčivých přípravků obsažena ještě i 
v jiné vyhlášce, než „o předepisování léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče“. Na 
připomínce trváme. 
 
Dodatečné vyjádření MZe: 
MZe je toho názoru, že přečíslování odstavců v § 
114 zákona o léčivech neznamená ztrátu 
zákonného podkladu pro vyhlášku č. 344/2008 Sb.  
 
Z věcného hlediska pak konstatujeme, že 
koexistence dvou podzákonných předpisů je 
možná. Cílem předkladatele je v současné době 
provádět minimální zásahy do prováděcích 
právních předpisů týkajících se veterinárních 
léčivých přípravků. Ve výhledu následujících 2 let 
totiž bude nutné s ohledem na účinnost nařízení č. 
2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích 
revidovat znění zákona o léčivech ve smyslu 
adaptace na toto nařízení. To se bude týkat určitě i 
zmocňovacích ustanovení (po stránce obsahové) a 
také všech prováděcích právních předpisů v 
bodech, které se týkají veterinárních léčivých 
přípravků. Domníváme se, že v rámci adaptace 
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budou oba prováděcí předpisy podrobeny revizi, a 
je celkem dosti pravděpodobné, že bude pouze 
jeden prováděcí předpis, neboť nařízení 
předpokládá i vydání prováděcích nařízení. 
Vnitrostátní úprava tak bude mít pouze doplňující 
charakter. 

Česká 
plemenářská 
inspekce 

K § 8 odst. 2 písm. f) 
Doporučujeme vynechat odkaz na plemenářský zákon. Termín 
„registrační číslo hospodářství“ sice zákon používá, ale definice 
v plemenářském zákoně není zakotvena. Registrační číslo upravuje ve 
svém § 2 písm. c) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence 
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. ČPI 
doporučuje odkaz zcela vynechat nebo odkázat na výše zmíněnou 
vyhlášku. 

Akceptováno 
 

 
V Praze dne 9. prosince 2019 
Vypracovala: Mgr. Robert Pavloušek 
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