
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v 
lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších poskytovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 24. 10. 
2019, s termínem dodání stanovisek do 15. 11. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
Tereza.Zavadilov
a@msmt.cz  
 
tel. 234811551
             

1. K úvodní větě materiálu: 
Doporučujeme text „č. 50/2019 Sb.“ nahradit textem „č. 50/2013 Sb.“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

2. K Čl. I bodu 6: 
Dovolujeme si upozornit, že návrh vyhlášky se neshoduje s vyznačením 
navrhovaných změn v platném znění. Návrh vyhlášky uvádí, že se 
„doplňují slova „při výdeji na elektronický recept““, kdežto v platném znění 
jsou doplněna slova „při výdeji na listinný recept“. Bylo by tedy vhodné 
návrh vyhlášky či platné znění upravit tak, aby oba materiály odpovídaly 
zamýšlenému účelu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

3. K Čl. I bodu 9: 
Doporučujeme za slova „úvodní část“ vložit slovo „ustanovení“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

4. K Čl. I bodu 11: 
Domníváme se, že zrušením odstavců 3, 4 a 5 dochází rovněž ke zrušení 
poznámek pod čarou č. 18 a 19. Ve vyhlášce č. 84/2008 Sb. se na jiných 
místech tyto poznámky pod čarou nevyskytují. Do bodu 11 je proto 
potřeba za slova „odstavce 3, 4 a 5“ vložit slova „včetně poznámek pod 
čarou č. 18 a 19“. 
V souvislosti s touto skutečností je nutné rovněž v platném znění vyznačit 
zrušení poznámky pod čarou č. 18. Zrušení poznámky pod čarou č. 19 je 
z platného znění zřejmé. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 
5. K Čl. I bodu 23: 
Doporučujeme za slova „V § 15 odst. 1“ vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 

6. K Čl. I bodu 27: 
Doporučujeme za slova „slovy „Požadavek na zrušení““ vložit slova „, 
slovo „zasláno“ se nahrazuje slovem „zaslán““ a to mimo jiné i s ohledem 
na provedení této gramatické úpravy v platném znění. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

7. K Čl. I bodu 41: 
Za slovo „V“ doporučujeme vložit paragrafovou značku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

8. K platnému znění: 
V platném znění § 20 odst. 1 doporučujeme odkaz na poznámku 
pod čarou č. 38 nahradit odkazem na poznámku pod čarou č. 39. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
smachova@msp.
justice.cz 
 
tel.: 221 997 698 

1. K bodu 4 - § 6 odst. 4 
Z odůvodnění vyplývá, že u listinných receptů má být zachována stávající 
povinnost vyznačit na nich změny provedené lékárníkem, oproti tomu, co 
bylo předepsáno lékařem, a tyto změny podepsat. Formulace ustanovení 
však není v tomto ohledu zcela srozumitelná a přesná. Jednak zde 
absentuje povinnost vyznačit změnu a jednak je nadbytečné slovo 
„obdobně“ na konci tohoto ustanovení. Doporučujeme toto ustanovení tedy 
přeformulovat následovně: 
„Na receptu v listinné podobě lékárník vyznačí změnu provedenou podle 
odstavců 1 až 3 a potvrdí jí svým podpisem.“   
 

Akceptováno 

2. K bodu 6 - § 10 odst. 3 písm. b) 
i. Upozorňujeme na rozpor mezi zněním návrhu novely a platným zněním 

 
Ad i Akceptováno 
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s vyznačením změn vypracovaným navrhovatelem. V návrhu novely je 
zřejmě chybně uveden elektronický recept místo listinného. 
Doporučujeme tuto chybu opravit.  

ii. Doporučujeme slova „při výdeji“ vypustit pro nadbytečnost. 
 

 
 
 
Ad ii Akceptováno 

3. K bodu 7 - § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. 
Z jazykového hlediska není ustanovení formulováno správně. Navrhujeme 
proto jeho následující přeformulování:  
„1. vydání předepsaného léčivého přípravku, jehož úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je 
vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny, a u 
kterého výše schválené úhrady není uvedena,“ 
 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bude upraveno následovně:  
 
„1. vydání předepsaného léčivého přípravku, 
jehož úhrada z veřejného zdravotního pojištění 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 
je vázána na schválení revizním lékařem 
příslušné zdravotní pojišťovny, a u kterého není 
na receptu uvedena výše schválené úhrady,“ 

4. K bodu 10 – § 12 odst. 1 písm. c)  
Ustanovení § 2 odst. 4 navrhovaného znění vyhlášky o předepisování 
humánních přípravků, uvedené v poznámce pod čarou, se týká 
přístupových údajů fyzických osob a nikoli podpisu lékárníka. 
Doporučujeme proto obsah poznámky pod čarou zrevidovat. 
 

Akceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že se ustanovení nově 
vztahuje pouze k listinnému receptu, je odkaz 
nadbytečný a bude vypuštěn. 

5. K bodu 16 – § 13 odst. 1 písm. f) 
Místo obecného odkazu na předpisy upravující předepisování léčivých 
přípravků doporučujeme v odkazu uvést konkrétní právní předpis, který se 
problematice elektronických podpisů lékárníků věnuje. 
 

Akceptováno jinak 
 
Elektronický podpis je definován zákonem 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), jeho bližší definice 
v tomto ustanovení je tak nadbytečná. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 
 
„f) elektronický podpis vydávajícího lékárníka.“. 

6. K bodu 17 – § 13 odst. 2 
Vzhledem k tomu, že veškeré náležitosti požadavku na vytvoření záznamu 
o výdeji jsou taxativně uvedeny v odstavci 1, doporučujeme větu druhou 
tohoto ustanovení vypustit pro nadbytečnost. 

Neakceptováno 
 
Věta druhá nemůže být odstraněna pro 
nadbytečnost, jelikož jejím účelem je zajistit 
možnost spárování předpisu s výdejem, a to 
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zejména na úrovni konkrétních léčivých 
přípravků. Je třeba zajistit, aby bylo možné 
léčivé přípravky spárovat například i 
v případech, kdy nebyl přidělen Ústavem kód 
danému léčivému přípravku. Požadavek 
lékárníka pak musí obsahovat jiné vhodné 
identifikační znaky léčivého přípravku sloužící 
ke spárování předepsaných a vydaných 
léčivých přípravků. 

7. K bodu 29 
Úprava komunikace lékárníků se systémem eRecept nebyla vtělena do 
zákona o léčivech, ale bude obsažena ve vyhlášce o předepisování 
humánních léčivých přípravků. Doporučujeme tuto nesrovnalost 
v odůvodnění opravit. 
 

Akceptováno jinak 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 17 byla 
upravena tak, aby odrážela skutečnost, že 
daná úprava je přesunuta také do vyhlášky 
o předepisování léčivých přípravků při 
poskytování zdravotních služeb, nikoliv pouze 
do zákona o léčivech. 

8. K bodu 31 
Úprava obsažená v dosavadním § 17b není nově obsažena v novele 
zákona o léčivech, jak uvádí navrhovatel, proto doporučujeme odůvodnění 
v tomto směru upravit. 
 

Akceptováno 
 
Viz připomínka výše (č. 7). 

9. K bodu 32  
Doporučujeme uvést do souladu se zákonnou terminologií i nadpis 
ustanovení § 20, který by mohl znít například takto: „Výdej léčivých 
přípravků obsahujících návykové látky nebo některé prekursory drog“. 
Zároveň upozorňujeme na to, že v dalších ustanoveních vyhlášky zůstala 
původní terminologie nezměněna (§ 3 odst. 1 písm. e), § 8 odst. 1 písm. 
a), § 20 odst. 2, § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 písm. g) a j), § 37 odst. 2 písm. 
d), § 40 odst. 4, § 41 odst. 2 písm. b)). Z důvodu zásady jednotnosti 
terminologie právních předpisů, doporučujeme promítnout zákonnou 
terminologii do celého znění vyhlášky. 
 

Akceptováno jinak  
 
Nadpis bude upraven následovně: „Výdej 
léčivých přípravků obsahujících návykové látky 
nebo prekursory drog“. 
 
Co se týká ustanovení uvedených 
v připomínce, budou upravena tak, aby 
odpovídala terminologii zákona č. 167/1998 Sb. 
a aby byla sjednocena terminologie v rámci 
vyhlášky. Současně s tím bude upravena 
poznámka pod čarou č. 12. 
 

10. K bodům 38 až 40 Akceptováno 
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U těchto bodů zcela absentuje jakékoli odůvodnění. Požadujeme tedy 
doplnit odůvodnění zde navrhovaných změn. 
 

 
Odůvodnění bylo doplněno. 
 

Unie 
zaměstnavatels
kých svazů ČR 
 
 
katerina.latalova
@uzs.cz 
 
tel: 731136087 

K § 3 odst. 8 písm. c)  
 
Navrhujeme změnit znění tohoto ustanovení následovně: 
 
c) rozdělování jednotlivých balení registrovaných léčivých přípravků pro 
poskytovatele zdravotních služeb a pro polypragmatické pacienty. 
 
Odůvodnění: 
Správné užívání a pravidelná aplikace léčiv se významně podílí na 
výsledném efektu léčby. Proto je nezbytné, aby pacient léčiva užíval 
v předepsaných dávkách. V České republice existuje mnoho pacientů, 
kteří mají předepsánu vícečetnou a složitou medikaci. S ohledem na svůj 
zdravotní stav, stáří atd. nejsou tito pacienti schopni si sami léčivé 
přípravky nadávkovat dle instrukcí lékaře. Pouhé vysvětlení správného 
dávkování v lékárně za účelem dosažení žádoucích léčebných účinků je 
pro tyto pacienty nedostatečné. Proto by měla být těmto pacientům 
nabídnuta doplňující služba lékárny, kdy lékárna těmto individuálním 
pacientům předepsané léky dle předepsaných dávek od doktora sama 
připraví. Pokud by lékárna tyto možnosti měla, zvýšil by se zajisté efekt 
léčby s tím, že by u těchto pacientů nedocházelo k vynechání dávky či 
případnému předávkování. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
nelze narušit celistvost balení (§ 82 odst. 3 
písmeno c), a to ani na úrovni lékárny. Jedinou 
výjimkou je výdej části balení poskytovatelům 
zdravotních služeb, kteří léčiva odebírají na 
základě objednávky(žádanky) z lékárny 
a následně je používají při poskytování 
zdravotních služeb. Výdej pacientům neprobíhá 
po částech balení, ale vždy pouze celých 
baleních, která jsou rovněž jako celá, tj. 
registrovaná, balení předepsána na receptu a 
je jim přiznána úhrada ze zdravotního pojištění.  
 
Personifikovaná medikace by vyžadovala 
komplexní právní úpravu na úrovni zákona o 
léčivech a zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, a nelze ji tudíž řešit tímto způsobem 
na úrovni prováděcího právního předpisu. 

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

Doporučujeme pouze opravit číslo poznámky pod čarou v § 20 odst. 3 
týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 
ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, má se jednat o poznámku 
pod čarou č. 39. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Úřad vlády 
České republiky 
– Odbor 

K čl. I, novelizačnímu bodu 39. (poznámka pod čarou č. 12): 
 
Upozorňujeme, že poznámka pod čarou není normativního charakteru. 

Akceptováno 
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kompatibility 
 
Rendek.pavol@vl
ada.cz 

Proto nemůže zúžit význam vlastního normativního textu. Omamné látky 
jsou stanoveny v přílohách č. 1 až č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. 
Psychotropní látky jsou pak stanoveny v přílohách č. 4 až č. 7 uvedeného 
nařízení. Je-li záměrem předkladatele, aby se § 20 odst. 2, § 21 odst. 4 a 
§ 37 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 84/2008 Sb. použila pouze, pokud jde o 
omamné látky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a 
psychotropní látky uvedené v příloze č. 5 uvedeného nařízení vlády, je 
nutné to stanovit přímo v normativním textu vyhlášky. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Hospodářská 
komora ČR 
 
pripominkovani@
komora.cz 
 
tel: 266 721 415 
 

Připomínka k bodu 41, ustanovení § 38b písm. c) 
Požadujeme ustanovení bodu 8 upravit takto: 
„7. konečné prodejní ceny s daní z přidané hodnoty, 

8. ceny původce skladová cena u léčivých přípravků, u kterých byla 
stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“. 

Odůvodnění: 
Termín skladová cena je srozumitelnější a běžně používaný 

v lékárenských softwarech. Skladová cena je cena, která se nemění a 
jedná se o cenu, za kterou lékárna léčivý přípravek pořídí a je naskladněn 
do zásob lékárny. Rozdíl mezi skladovou a prodejní cenou lékárny je 
marží lékárny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
V oblasti regulace cen u léčivých přípravků je 
„cena původce“ používaným pojmem, 
zavedeným v Cenovém předpisu (aktuální CP 
má číslo 1/2019/FAR, vydán Ministerstvem 
zdravotnictví 12. 12. 2018). 
Je součástí hlášení i dalších účastníků 
distribučního řetězce a základem pro výpočet 
maximální prodejní ceny.  
Naopak pojem skladová cena je nejasný, 
matoucí a vedl by k znehodnocení informací 
poskytovaných tímto hlášením, nemožnosti 
jeho korektního zpracování a přípravy validních 
výstupů dle § 99 odst. 2 zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech. 

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 
 
zikes@kzps.cz 
 
Tel: 222 324 985 

K § 3 odst. 8 písm. c)  
 
Navrhujeme změnit znění tohoto ustanovení následovně: 
 
c) rozdělování jednotlivých balení registrovaných léčivých přípravků pro 
poskytovatele zdravotních služeb a pro polypragmatické pacienty. 
 
Odůvodnění: 
Správné užívání a pravidelná aplikace léčiv se významně podílí na 
výsledném efektu léčby. Proto je nezbytné, aby pacient léčiva užíval 
v předepsaných dávkách. V České republice existuje mnoho pacientů, 

Neakceptováno 
 
Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
nelze narušit celistvost balení (§ 82 odst. 3 
písmeno c), a to ani na úrovni lékárny. Jedinou 
výjimkou je výdej části balení poskytovatelům 
zdravotních služeb, kteří léčiva odebírají na 
základě objednávky(žádanky) z lékárny 
a následně je používají při poskytování 
zdravotních služeb. Výdej pacientům neprobíhá 
po částech balení, ale vždy pouze celých 
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kteří mají předepsánu vícečetnou a složitou medikaci. S ohledem na svůj 
zdravotní stav, stáří atd. nejsou tito pacienti schopni si sami léčivé 
přípravky nadávkovat dle instrukcí lékaře. Pouhé vysvětlení správného 
dávkování v lékárně za účelem dosažení žádoucích léčebných účinků je 
pro tyto pacienty nedostatečné. Proto by měla být těmto pacientům 
nabídnuta doplňující služba lékárny, kdy lékárna těmto individuálním 
pacientům předepsané léky dle předepsaných dávek od doktora sama 
připraví. Pokud by lékárna tyto možnosti měla, zvýšil by se zajisté efekt 
léčby s tím, že by u těchto pacientů nedocházelo k vynechání dávky či 
případnému předávkování. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

baleních, která jsou rovněž jako celá, tj. 
registrovaná, balení předepsána na receptu a 
je jim přiznána úhrada ze zdravotního pojištění.  
 
Personifikovaná medikace by vyžadovala 
komplexní právní úpravu na úrovni zákona o 
léčivech a zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, a nelze ji tudíž řešit tímto způsobem 
na úrovni prováděcího právního předpisu. 
 
  

Hlavní město 
Praha 
 
magdalena.vejvo
dova@praha.eu 
 
Tel.: +420 236 
003 205 

K nadpisu: 
 
Tečku na konci, v souladu s čl. 30 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, 
vypustit. 

Akceptováno 

K úvodní větě: 
 
V souladu s čl. 61 odst. 1 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády za 
slovo „zákonů“ vložit slova „(zákon o léčivech)“, slova „zákona č. 50/2019 
Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 50/2013 Sb.“ a slova „, (dále jen „zákon o 
léčivech“)“ vypustit. 

Akceptováno 
 
  

K bodu 2 (§ 6 odst. 2): 
 
Za text „§ 6 odst. 2“ vložit slova „větě druhé“. 

Neakceptováno 
 
 

K bodu 3 (§ 6 odst. 3): 
 
Za text „§ 6 odst. 3“ vložit slova „větě druhé“. 

Neakceptováno 

K bodu 5 (§ 10 odst. 3 písm. a)): 
 
Slova „za slovy „aplikaci dojít k““, v souladu s čl. 56 odst. 4 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády, vypustit a dále slova „a slova „prodlení15);“ 
nahradit slovy „a slovo „prodlení15);“. 

Neakceptováno 
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K bodu 8 (§ 10 odst. 5): 
 
Za text „§ 10 odst. 5“ vložit slova „úvodní části“. 

Akceptováno 
 

K bodu 13 (§ 13 odst. 1 písm. a)): 
 
V úvodní části za paragrafovou značku vložit mezeru. 
 

Akceptováno 

K bodu 18 (§ 13 odst. 4): 
 
Za text „§ 13 odst. 4“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno 

K bodu 23 (§ 15 odst. 1): 
 
Za text „§ 15 odst. 1“ vložit slova „úvodní části“. 

 

Akceptováno 

K bodu 30 (§ 17a odst. 3): 
 
V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slovo „text“ nahradit 
slovem „slova“ a slova „se nahrazuje textem“ nahradit slovy „se nahrazují 
slovy“. 

Akceptováno 

K bodu 32 (§ 20 odst. 1): 
 
V poznámce pod čarou č. 20 slova „, ve znění pozdějších předpisů“, 
v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády, vypustit. 

Akceptováno 

K bodu 33 (§ 20 odst. 3): 
 
Odkaz na poznámku pod čarou č. 38, v souladu s bodem 32 návrhu, 
nahradit odkazem na poznámku pod čarou č. 39. 

Akceptováno 

K bodu 34 (§ 21 odst. 4): 
 
Za text „§ 21 odst. 4“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno 
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K bodu 38 (§ 34): 
 
Za text „§ 34“ vložit slova „větě první“ a za slovy „„léčivé přípravky““ čárku 
nahradit slovy „a ve větě druhé“. 

Neakceptováno 

K bodu 39 (§ 37 odst. 2 písm. d)): 
 
Zvážit navrhovaný text, neboť poznámka pod čarou č. 12 je již u § 8 odst. 
1 písm. a) vyhlášky č. 84/2008 Sb., a to ve znění: „Příloha č. 1 a 5 zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno 

K bodu 40 (§ 38b písm. c) bodu 1): 
 
Slova „za slovo „množství,“ se vkládají“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. f) 
a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „na konci textu se 
doplňují“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
financí 
 
zdenka.krejcova
@mfcr.cz 
 
Tel: 257042350 

K dopadům 
 
Požadujeme doplnit kvalifikovaný odhad dopadů na systém veřejného 
zdravotního pojištění.  
 
Zdůvodnění: platná úhradová vyhláška pro rok 2020 zavádí novou úhradu, 
kdy za každý recept převedený z listinné do digitální podoby dostane 
lékárna uhrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění 12 Kč. 
Vzhledem k tomu, že víme, že na eReceptu i na papírovém receptu bude 
nově uvedena pouze jedna položka, za kterou předepisující lékař dostane 
ze systému v.z.p. v případě eReceptu 1,70 Kč, je to další administrativní 
náklad, který bude hrazen ze ZFZP, který je určen k financování 
zdravotních služeb. Z výše uvedeného důvodu lze předpokládat, že dojde 
ke zvýšení počtu receptů, protože většina pacientů odchází z ordinace 
lékaře s více než jedním druhem léčivého přípravků. Je tedy předpoklad, 
nárůstu těchto výdajů.  
Předpokládáme, že SÚKL disponuje údaji, které mohou sloužit k vyčíslení 
těchto nákladů.   
Navíc je třeba brát v úvahu, že recepty na omamné látky, které nadále 
zůstávají v papírové formě, budou převáděny do digitální podoby ve 100 % 

Vysvětleno  
 
Dopady navržené úpravy byly kalkulovány a 
zohledněny již v rámci přípravy úhradové 
vyhlášky pro r. 2020. 
V současnosti je průměrný počet položek na 
elektronickém receptu cca 1,2. Aktuální údaje o 
počtu předepsaných eReceptů a počtu 
vydaných položek jsou dostupné na webu 
epreskripce.cz. Jak je z údajů patrné, tak již 
nyní výrazně převažují jednopoložkové 
eRecepty. V roce 2020 bude počet receptů 
odpovídat počtu položek, tj. lze očekávat 
navýšení nákladů o zhruba 20 % oproti 
stávajícímu stavu. 
 
Pozn. množství receptů/žádanek na OPL 
známo není (povinná evidence OPL se týká 
příjmu, zásob a výdeje léčivých přípravků 
s jejich obsahem. Údaje z ročních hlášení 
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případů. Jejich množství musí být vzhledem k jejich zákonné evidenci 
známo. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

provozovatelů lékáren o množství LP 
neobsahují informace o počtu výdejových 
dokladů ani jednotlivých výdejů). Dopady byly 
kalkulovány v rámci přípravy úhradové 
vyhlášky. 

K bodu 6  
 
Slova „začátku textu“ nahradit slovem „začátek“. 
Slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 8 
 
Za text „odst. 5“ vložit slova „úvodní části ustanovení“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 9  
 
Za slovo „část“ vložit slovo „ustanovení“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 10  
 
Nové označení poznámky pod čarou č. 16 přeoznačit na č. 38 (viz čl. 47 
odst. 2 LPV). Dále je nutno slova „Poznámka pod čarou č. 16 zní:“ vypustit 
a pod číselným indexem „38)“ text poznámky pod čarou umístit na 
samostatný řádek. Mimo to předkladatele upozorňujeme, že by si měl 
ohlídat platnost a účinnost nové vyhlášky o předepisování humánních 
léčivých přípravků a doplnit její číselné označení do této novely. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 17  
 
Odkaz a číselné označení poznámky pod čarou č. 38 přeoznačit na č. 39 
(čl. 47 odst. 2 LPV). K textu poznámky pod čarou – viz naše připomínky k 
bodu 10. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 
 

K bodu 23  
 
Za text „V § 15 odst. 1“ vložit slova „úvodní části ustanovení“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 

K bodu 25  
 
Za text „V § 15 odst. 1“ vložit text „písm. c)“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
  

K bodu 32  
 
Upozorňujeme na nutnost sledovat a uvádět číselné pořadí v označování 
odkazu na poznámky pod čarou v souvislosti s odkazy na příslušné právní 
předpisy (čl. 47 odst. 2 LPV). Obdobně takto postupovat i v bodě 33. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 38  
 
S ohledem na obsáhlou novelizaci § 34 doporučujeme text tohoto 
ustanovení uvést takto: „ § 34 včetně nadpisu zní:“ a v tomto smyslu 
vypracovat nové ustanovení § 34. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

K bodu 39  
 
Doporučujeme text „Poznámka pod čarou č. 12 zní:“ vypustit a pod 
číselným indexem „12)“ text poznámky pod čarou umístit na samostatný 
řádek. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
zemědělství 
 
robert.pavlousek
@mze.cz 
 
tel.: 2279 

V § 3 odst. 1 navrhujeme vložit nové písmeno d), které bude znít 
následovně:  

„d) léčivé přípravky určené pro léčbu zvířat, pro které bylo vydáno povolení 
podle § 46 zákona, nebo jejichž dovoz byl povolen v souladu s § 48 
zákona, a to pouze v případě, že součástí podmínek stanovených pro 
způsob uvádění do oběhu těchto léčivých přípravků je příprava léčivých 
přípravků,“  

Odůvodnění: Navrhované opatření vychází z praktické zkušenosti v oblasti 
zajištění dostupnosti léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. 
Směrnice 2001/82/ES a v návaznosti na ni zákon o léčivech umožňují v 
případě nedostupnosti v ČR registrovaných veterinárních léčivých 
přípravků pro danou oblast použití (indikace, druh a kategorie zvířat) 
používat ve výjimečných případech, zejména z důvodu zabránění utrpení 
ošetřovaných zvířat, i jiné než v ČR registrované veterinární léčivé 
přípravky, zejména veterinární i humánní léčivé přípravky registrované v 
jiných státech, případně ve 3. zemích, individuálně i hromadně připravené 
léčivé přípravky („kaskáda“). V oblasti veterinární péče je dosud 
problematika dostupnosti léčivých přípravků při poskytování péče na 
úrovni zákona řešena právě nastavením kaskády (§ 9 zákona a vyhláška 
č. 344/2008 Sb.) a dále formou výjimek z registrace (§ 46 až 48 zákona). 
Zhoršující se situace v oblasti dostupnosti léčivých přípravků, specifické  
potřeby veterinární medicíny a narůstající zájem odborné i laické veřejnosti 
o zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat potom vede k 
situacím, kdy je třeba možnosti zajištění dostupnosti léčivých přípravků 
vhodnými opatřeními rozšiřovat, včetně možnosti přípravy léčivých 
přípravků z léčivých přípravků, pro které byla udělena příslušnými orgány 
výjimka z registrace a to za předpokladu, že takový postup je příslušným 
správním orgánem posouzen a schválen v souladu s aktuálním stavem 
vědeckého poznání v oblasti veterinární medicíny. Při stávajícím 
zákonném rámci jde o jednu z mála možností, jak lze na zhoršující se 
situaci v oblasti dostupnosti registrovaných veterinárních léčivých 
přípravků reagovat. S přípravou nového zákonného rámce se v oblasti 
veterinární medicíny počítá i s dalšími možnostmi, včetně analogie 
specifických léčebných programů, jak jsou nyní nastaveny v oblasti 
humánní medicíny. Do doby přijetí nového právního rámce je však třeba v 

Neakceptováno 
 
Doplněním textu do vyhlášky, její části týkající 
se přípravy LP, nelze obejít disproporci na 
úrovni vyššího právního předpisu, tj. zákona č. 
378/2007 Sb., o léčivech.  
 
Podle § 46 zákona může ÚVS povolit použití 
neregistrovaného humánního léčivého 
přípravku pouze výjimečně, je-li to nezbytné 
k zamezení utrpení zvířete, a nelze-li použít jiný 
léčivý přípravek podle § 9 odst. 1 zákona 
o léčivech.  
 
Povolování dovozu podle § 48 zákona 
o léčivech se týká pouze veterinárních LP 
registrovaných v jiném členském státě, 
nevztahuje se na humánní LP a ÚSKVBL v této 
oblasti nemá žádné kompetence.  
 
Zmiňovaná kaskáda (zdroj web ÚSKVBL) 
zahrnuje v případě, že na trhu není dostupný 
veterinární léčivý přípravek, možnost použití 
registrovaného humánního léčivého přípravku 
nebo veterinárního léčivého přípravku 
registrovaného v jiné členské zemi, nebo 
použití léčivého přípravku připraveného 
v lékárně.  
  
Pro přípravu léčivých přípravků v lékárně však 
lze použít podle § 79 odst. 8 písm. c) zákona o 
léčivech pouze registrované léčivé přípravky. 
Pro možné použití neregistrovaných léčivých 
přípravků (humánních či veterinárních) pro 
přípravu neuvádí zákon o léčivech žádnou 
výjimku. Není proto možné, aby ÚVS nebo 
ÚSKVBL povolovaly dovoz a použití 
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rámci stávajícího zákona přijmout vhodná opatření, která pomohou situaci 
v oblasti dostupnosti léčivých přípravků ve veterinární medicíně vhodným 
způsobem řešit.  

Tato připomínka je zásadní. 

neregistrovaných léčivých přípravků k přípravě.  
 
Obdobně SÚKL nedisponuje žádným 
oprávněním či kompetencí založenou v zákoně 
o léčivech, která by umožnila povolit použití 
neregistrovaných léčivých přípravků k přípravě.  
 
Nesouhlas s vypořádáním.  

Navrhujeme upravit § 10 odst. 2 následovně (nově navrhovaný text je 
vyznačen tučně):  

Výdej léčivých přípravků 

§ 10 

(2) V lékárně se shromažďují a zpracovávají informace o podezření na 
závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné 
pro zdraví léčených osob související s použitím humánního léčivého 
přípravku a závady v jakosti humánních léčivých přípravků, o kterých se 
dozví v souvislosti s výdejem a tyto informace se neprodleně oznamují 
Ústavu. V případě veterinárních léčivých přípravků se shromažďují a 
zpracovávají informace a další skutečnosti závažné pro zdraví 
léčených zvířat obdobně a tyto informace se neprodleně oznamují 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 

Odůvodnění: Stávající znění upravuje pouze oblast humánních léčivých 
přípravků. Navrhovaná úprava má za cíl zpřesnit znění vyhlášky a 
jednoznačně upravit i oblast veterinárních léčivých přípravků. 

Akceptováno 
 

Úřad vlády 
České republiky 
– vedoucí Úřadu 
vlády 
 
Martin.Holcat@fn
motol.cz;  
tel. 602 318 700 
 

V §13a, odst. 2 navrhujeme změnu textu (tučně, původní text 
přeškrtnut): 

(2) Neumožňují-li provozní důvody na straně vydávajícího lékárníka 
odeslání elektronického záznamu do systému eRecept bezprostředně při 
výdeji léčivého přípravku, lékárník elektronický záznam odešle nejpozději 
do konce kalendářního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém 
byla obnovena plná dostupnost systému dne, ve kterém byly tyto provozní 
důvody odstraněny. 

Akceptováno částečně 
 
Znění bylo upraveno následovně: 
 
„(2) Neumožňují-li provozní důvody na straně 
vydávajícího lékárníka odeslání elektronického 
záznamu do systému eRecept bezprostředně 
při výdeji léčivého přípravku, lékárník 
elektronický záznam odešle nejpozději do 
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zdenek.benes@ft
n.cz;  
tel. 261 082 211 

(3) Neumožňují-li odeslání elektronického záznamu do systému 
eRecept provozní důvody na straně systému eRecept, odešle lékárník 
elektronický záznam nejpozději do konce pracovního dne následujícího po 
dni, ve kterém byla obnovena plná dostupnost systému eRecept. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravou dochází ke sjednocení lhůt pro odeslání 
elektronického záznamu do systému recept bez ohledu na to, zda důvod 
byl na straně vydávajícího lékárníka nebo na straně systému recept. 
Rozdílný přístup k provozním důvodům na straně vydávajícího lékárníka 
oproti důvodům na straně eReceptu je neodůvodněný a lze jej považovat 
za nevyvážený a diskriminační. 
Ustanovení v navrhovaném znění dále nijak nezohledňuje specifickou 
situaci lékáren s nepřetržitým provozem (resp. s pohotovostními službami), 
kdy, pokud dojde k nepředvídatelným provozním důvodům znemožňujícím 
odeslání elektronického záznamu do systému eRecept bezprostředně při 
výdeji léčivého přípravku např. řádově několik málo minut před koncem 
kalendářního dne, není možné toto ustanovení v praxi naplnit. Striktní 
vyžadování splnění této povinnosti v navrhovaném termínu by znamenalo 
upřednostnění administrativní činnosti a omezení dostupnosti lékárenské 
péče, což je zejména v rámci poskytování zdravotní péče v rámci LSPP 
nepřípustné. Pokud problém nastane např. ve 23:30 nebo 25. prosince, 
pak je těžké zajistit opravu do konce kalendářního dne. Proto by termín 
měl být do konce následujícího pracovního dne. 
Tato připomínka je zásadní. 

konce kalendářního dne následujícího po dni, 
ve kterém došlo k uskutečnění výdeje léčivého 
přípravku.“. 
 
Účelem je co nejdříve provést digitalizaci 
receptu na léčivý přípravek, který byl pacientovi 
vydán tak, aby veškeré další následné 
předepisování a výdej už mohlo probíhat se 
znalostí tohoto výdeje. Lékárník by měl 
primárně digitalizaci provádět vždy 
bezprostředně při výdeji a pouze 
v odůvodněných případech tak nečinit.  
 
V odst. 2 se neřeší technické problémy, ale 
důvody provozní, tj. situace, kdy personál 
nestíhá digitalizaci provádět bezprostředně při 
výdeji. Navrhované ustanovení by znamenalo, 
že lékárna může zdigitalizovat recepty teprve 
až poté, co se např. zaměstnanci vrátí 
z dovolené, čímž budou de facto provozní 
důvody odstraněny. To by však zcela zmařilo 
účel digitalizace listinných receptů, jelikož 
právě na včasné digitalizaci závisí využitelnost 
lékového záznamu a takto pozdní digitalizace 
by mohla v důsledku vést k ohrožení života 
pacienta. 

V § 21 navrhujeme odst. 5 ponechat v původním znění. V souladu 
s původním záměrem předkladatele navrhujeme vložení nového 
odstavce (6): 

Původní znění odst. 5: 
(5) Hodnocené léčivé přípravky se uchovávají za podmínek stanovených 
výrobcem nebo zadavatelem klinického hodnocení; musí být uchovávány 
odděleně od ostatních léčivých přípravků způsobem umožňujícím odlišit 
léčivé přípravky z jednotlivých klinických hodnocení. 
Nový odstavec: 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení upraveno následovně: 
 

„(5) Neregistrované léčivé přípravky 
a hodnocené léčivé přípravky se uchovávají za 
podmínek stanovených výrobcem, specifickým 
léčebným programem nebo zadavatelem 
klinického hodnocení. Léčivé přípravky podle 
věty první s výjimkou léčivých přípravků 
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(6) Ostatní neregistrované léčivé přípravky se uchovávají podle 
pokynů výrobce. S výjimkou léčivých přípravků v režimu 
specifického léčebného programu musí být uchovávány odděleně od 
ostatních léčivých přípravků.  
Odůvodnění: 
Navrhované znění je zavádějící a je možné je chápat i tak, že přípravky ze 
SLP není třeba uchovávat za podmínek stanovených výrobcem. 
Tato připomínka je zásadní. 

v režimu specifického léčebného programu 
musí být uchovávány odděleně od ostatních 
léčivých přípravků, v případě hodnocených 
léčivých přípravků způsobem umožňujícím 
odlišit léčivé přípravky z jednotlivých klinických 
hodnocení.“ 

§ 35 Úprava léčivých přípravků: 
Při úpravě léčivých přípravků poskytovatelem zdravotních služeb se 
postupuje podle souhrnů údajů o jednotlivých léčivých přípravcích, pokynu 
výrobce nebo zadavatele klinických hodnocení nebo podle standardních 
operačních postupů, ve kterých se uplatní podmínky přípravy podle § 3 
odst. 4 a 8, § 4 odst. 1, § 4 odst. 2, § 8 odst. 4 a § 9 odst. 7.  
Odůvodnění: 
Navržená úprava směřuje ke zvýšení bezpečnosti pacienta a tímto 
doplněním je postaveno na jisto, že všichni poskytovatelé zdravotních 
služeb jsou zavázáni dodržovat totožné postupy. Navrženým doplněním 
dochází ke sjednocení podmínek při úpravě léčivých přípravků podle 
správné lékárenské praxe a při poskytování zdravotních služeb. 
Připomínka je zásadní, i když uvedené ustanovení nebylo předmětem 
novelizace. Praxe však ukazuje, že nastavení rozdílných kvalitativních 
kritérií pro poskytování lékárenské péče a stejné činnosti při poskytování 
zdravotní péče je neodůvodněné a může být zdrojem nežádoucích příhod 
pro pacienta. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s doplněním § 4 odst. 2 do výčtu 
podmínek úpravy, které se musí uplatnit 
v případě, že je tato prováděna podle 
standardních operačních postupů. 

Ministerstvo 
vnitra 
 
petra.soklova@m
vcr.cz,  
 
tel.: 974 817 317 

K odůvodnění: 
1. Odůvodnění vztahující se k ustanovení § 10, které upravuje výdej 

léčivých přípravků, požadujeme doplnit o skutečnost, že uvedený 
postup je popsán pouze pro recept, který byl vydán v České republice. 
Při přeshraniční elektronické preskripci/dispenzaci se správná 
lékárenská praxe bude lišit. Například se nebude kontaktovat 
zahraniční předepisující lékař. Ideálním řešením by však dle našeho 

 
Ad 1 Vysvětleno: Lékárenská praxe u 
přeshraničního výdeje elektronických receptů 
bude skutečně odlišná, avšak ustanovení 
zákona o léčivech umožňující přeshraniční 
výdej elektronických receptů budou účinná až 
od 1. dubna 2021. Předpokládáme, že do té 
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názoru bylo zakotvit správnou lékárenskou praxi pro případ 
přeshraniční elektronické preskripce/dispenzace. 

2. Dle odůvodnění k ustanovení § 13a mohou být po ztotožnění pacienta 
údaje o vydaných léčivých přípravcích přiřazeny k jeho lékovému 
záznamu, a tím bude zajištěna úplnost a aktuálnost lékového záznamu 
daného pacienta. Požadavek na ztotožnění pacienta však v 
navrhovaném znění ustanovení není. Požadujeme blíže vyjasnit a 
rozšířit odůvodnění uvedené k § 13a, popř. dané ustanovení doplnit. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

doby bude skutečně potřeba znovu novelizovat 
tuto vyhlášku a lékárenskou praxi v této oblasti 
upravit odlišně. Nyní však nemůže být tato 
úprava součástí novelizace vyhlášky, protože 
zatím nejsou vzhledem k fázi probíhajícího 
projektu známy veškeré skutečnosti, které by 
její nastavení umožňovaly. Vzhledem 
k neúčinnosti zákonných ustanovení však tato 
dočasná absence nemůže v praxi způsobovat 
obtíže. 
 
Ad 2 Vysvětleno: Požadavek na ztotožnění 
pacienta není uveden z toho důvodu, že 
ztotožnění není po lékárníkovi explicitně 
vyžadováno. Zákon o léčivech určuje, jaké 
údaje má lékárník při digitalizaci uvádět. Tyto 
údaje mohou, ale také nemusí vést ke 
ztotožnění pacienta. Pokus o ztotožnění navíc 
neprovádí sám lékárník, ale systém eRecept. 
Ztotožnění je pouze podmínkou pro úhradu 
daného úkonu podle jiného právního předpisu, 
není však povinností lékárníka podle zákona o 
léčivech nebo této vyhlášky. 
 
Po dohodě s MV bude doplněno 
odůvodnění následovně: 
 
„V případě, že po zadání údajů o pacientovi 
nedojde k jeho úspěšnému ztotožnění, odešle 
systém lékárníkovi chybovou hlášku, že pacient 
nebyl ztotožněn (stejně tak jako je případně 
odesílána předepisujícímu lékaři, pokud 
vystavuje elektronický recept). Lékárník 
následně může buď provést opravu zadaných 
údajů nebo se může jednat o pacienta, u 
kterého nelze ztotožnění provést (např. 
cizinec).“ 
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K nadpisu: 
 
Navrhujeme tečku na konci nadpisu vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K úvodní větě: 
 
1. Doporučujeme výčet novel zákona o léčivech uvést v chronologickém 

pořadí.  
2. Navrhujeme čárku za textem „č. 262/2019 Sb.“ vypustit. 
3. Dále nám není zcela zřejmý účel rozdělení prováděných ustanovení, 

navrhujeme tedy např. text „§ 79 odst. 2, § 79 odst. 10“ nahradit slovy 
„§ 79 odst. 2 a 10“ (obdobně u prováděného ustanovení § 82). 

 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
Ad 2 Akceptováno  
Ad 3 Akceptováno 

K čl. I bodu 1 – k § 6 odst. 1: 
 
Navrhujeme upravit formátování horních uvozovek za textem „§ 13 odst. 
1“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 6 – k § 10 odst. 3 písm. b): 
 
1. V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. c) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme uvést úvodní část novelizačního bodu ve znění: „V § 10 
odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají slova“. 

2. Upozorňujeme, že dle materiálu, který obsahuje platné znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, jsou do písmena b) vkládána slova 
„při výdeji na listinný recept“, doporučujeme oba materiálu uvést do 
souladu. 

 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
Ad 2 Akceptováno 

K čl. I bodu 7 – k § 10 odst. 3 písm. c) bodu 2: 
 
Doporučujeme čárku za slovy „v Českém lékopisu“ vypustit. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 8 – k § 10 odst. 5: 
 
Navrhujeme za text „§ 10 odst. 5“ vložit slova „úvodní části ustanovení“, 
viz čl. 58 odst. 6 písm. g) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 9 – k § 12 odst. 1: 
 
Podle čl. 57 odst. 4 písm. h) Legislativních pravidel vlády navrhujeme za 
slovo „část“ vložit slovo „ustanovení“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 10 – k § 12 odst. 1 písm. c): 
 
Navrhujeme slova „věta za středníkem se včetně středníku zrušuje“ 
nahradit slovy „část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje“, viz čl. 
56 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 11 – k § 12 odst. 3 až 5: 
 
Doporučujeme slova „3, 4 a 5“ nahradit slovy „3 až 5“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 14 – k § 13 odst. 1 písm. b): 
 
Dle čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
závěrečnou část novelizačního bodu uvést ve znění: „a na konci textu 
písmene b) se doplňují slova „,byl-li přidělen““. 

Akceptováno 
 

K čl. I bodu 16 – k § 13 odst. 1 písm. f): 
 
Navrhujeme slovo „nové“ v úvodní části novelizačního bodu vypustit, viz čl. 
58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 27 – k § 15 odst. 4: 
  
Doporučujeme upravit formátování horních uvozovek za slovem „dat“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 30 – k § 17a odst. 3: 
 
Podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se formulace „se text „…“ 
nahrazuje textem „…““ použije pouze v případě, že nahrazovaný text 
neobsahuje slovo nebo slova, doporučuje tedy v daném novelizačním 
bodě tuto formulaci nahradit slovním spojením „se slova „…“ nahrazují 
slovy „…““. 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 33 – k § 20 odst. 3: 
 
Upozorňujeme na překlep v odkazu na poznámku pod čarou, která je nově 
zavedena v novelizačním bodě 32. Správně se má jednat o poznámku pod 
čarou č. 39, nikoli 38 (tato dle novelizačního bodu 17 odkazuje na 
vyhlášku o předepisování humánních léčivých přípravků). 
Zároveň je nezbytné upravit materiál, který obsahuje platné znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, neboť i ten obsahuje odkaz na 
poznámku pod čarou č. 38. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 38 – k § 34: 
 
1. Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 34 

se na konci textu věty první doplňují slova „léčivé přípravky““, viz čl. 58 
odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel vlády. 

2. Dále upozorňujeme, že změna navržená v novelizačním bodě 38 a 
materiál, který obsahuje platné znění vyhlášky s vyznačením 
navrhovaných změn, nejsou v souladu. Doporučujeme provést jejich 
revizi. 

 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
Ad 2 Akceptováno 

K čl. I bodu 39 – k § 37 odst. 2 písm. d): 
 
1. Považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že poznámka pod 

čarou č. 12 je již zavedena a vyskytuje se i v jiných ustanoveních 
[např. v § 8 odst. 1 písm. a) a v § 20 odst. 2 dané vyhlášky]. 
Domníváme se, že její změna dle novelizačního bodu 39 neodpovídá 
Legislativním pravidlům vlády. 

2. Navrhujeme na konec textu poznámky pod čarou č. 12 doplnit slova „, 
ve znění pozdějších předpisů“ (srov. např. nařízení vlády č. 46/2017 
Sb.). 

 

 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
 
 
Ad 2 Akceptováno 

K čl. I bodu 40 – k § 38b písm. c) bodu 1: 
 
1. Navrhujeme slovo „bodu“ nahradit slovem „bodě“. 
 
2. Druhou změnu naznačenou v předmětném novelizačním bodě 

doporučujeme vyjádřit slovy „a na konci textu bodu 1 se doplňují slova 
„…““, dle čl. 58 odst. 8 písm. f) Legislativních pravidel vlády. 

 
 
Ad 1 Neakceptováno 
 
Ad 2 Akceptováno 
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K čl. II – k účinnosti: 
 
V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bodem 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „patnáctý den“ nahradit slovy „patnáctým dnem“. 

Akceptováno 

K odůvodnění: 
 
1. Dle čl. 16 odst. 4 (v návaznosti na čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 1) 

Legislativních pravidel vlády se zvláštní část odůvodnění v případě 
novely vyhlášky člení podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů 
novely, doporučujeme odůvodnění v daném smyslu přepracovat.  

2. Postrádáme odůvodnění navrhovaných změn pro ustanovení § 34 a § 
37 odst. 2, doporučujeme je doplnit. 

 

 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
 
Ad 2 Akceptováno  
Důvodová zpráva bude doplněna. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
fedyszynova@m
po.cz 

K bodu 6 
 
Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
nahradit slovo „doplňují“ slovem „vkládají“. 

Akceptováno 

K bodu 14 
 
Doporučujeme novelizační bod upravit v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

K bodu 24 
 
Doporučujeme v novelizačním bodě doplnit čárku za slova „elektronických 
receptů“, neboť z úplného znění vyplývá, že je třeba čárku vypustit. 

Akceptováno 
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K bodu 32 
 
Doporučujeme prověřit text novelizačního bodu ve vazbě na úplné znění 
návrhu. V novelizačním bodě je uvedena poznámka pod čarou č. 39, 
kdežto v úplném znění je poznámka pod čarou č. 38. 
 

Akceptováno 

K bodu 38 
 
Text novelizačního bodu doporučujeme dát do souladu s úplným zněním, 
neboť z úplného znění vyplývá, že se slovo „a“ nahrazuje čárkou, kdežto 
novelizační bod uvádí, že se čárka nahrazuje slovem „a“. 

Akceptováno 

K platnému znění: 
 
V souladu s novelizačním bodem č. 5 doporučujeme ve výčtu poznámek 
pod čarou přeškrtnout pozn. č. 15. 

Akceptováno 

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

V § 6 odst. 1 až 3 navrhujeme doplnit možnost záznamu tam uvedených 
skutečností a změn již během přípravy. Vydávající lékárník může být jiná 
osoba, než připravující lékárník. Vydávající lékárník by měl mít informace 
od připravujícího lékárníka k dispozici již v okamžiku, kdy léčivý přípravek 
vydává. Protože příprava probíhá podle elektronického receptu, měly by 
záznamy o úpravách složení zadány do systému eRecept již v okamžiku 
přípravy nebo těsně před ní. V okamžiku výdeje není na zápis dostatek 
času ani dostatek informací, pokud není předpokládáno, že informace o 
úpravách si lékárníci budou předávat v listinné podobě, aby to následně 
mohli zadat do elektronického systému. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 
IS eRecept je systém, ve kterém jsou uloženy 
informace o předpisu léčivého přípravku a o 
výdeji předepsaných léčivých přípravků. Žádné 
jiné informace o průběhu procesu od 
rozhodnutí lékaře předepsat léky, přes interní 
postupy v lékárnách při výdeji až po vlastní 
užívání léčivých přípravků pacientem eRecept 
neeviduje a není pro tyto účely ani zřízen. 
V souladu s tím jsou do CÚER zapisovány 
pouze informace týkající se předepisovaných 
léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi a 
vydávaných léčivých přípravků témuž 
pacientovi na konkrétní eRecept. eRecept je 
v celém procesu evidován v různých stavech, 
to je však pouze stavová informace vyplývající 
z posunu eReceptu celým procesem od 
předpisu k výdeji. Stav připravován je stav, 
který slouží pouze pro „zablokování“ daného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJZEC2CA)

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


Stránka 22 (celkem 26) 

eReceptu konkrétní lékárnou pro výdej, který 
bude z jakýchkoli důvodů opožděn (léčivý 
přípravek je objednáván, připravován), tak, aby 
jiná lékárna nemohla realizovat totožný výdej 
na daný eRecept. 
Pokud je v lékárně nutné či vhodné řešit 
popisované případné změny ve vydávaných 
léčivých přípravcích, pak je k tomu primárně 
určen interní informační systém dané lékárny, 
který již nyní zajišťuje mnohé další standardní 
procesy, které farmaceuti v lékárně vykonávají. 
 

V § 10 odst. 3 písm. d) navrhujeme na konec textu doplnit slova „v případě 
výdeje na elektronický recept farmaceut tuto povinnost splní 
prostřednictvím poznámky v záznamu o výdeji“. 
Doplnění prakticky využívá přednosti elektronizace preskripce a umožňuje 
lékárníkovi informovat lékaře okamžitě, jakmile lékař přijde do práce a 
připojí se k systému ePreskripce, tedy např. ve chvíli, kdy je v práci a 
předepisuje léky pro dalšího pacienta. Pokud má lékař pohotovostní 
službu, dozví se to v noci nebo o víkendu. Současný text může znamenat 
několikadenní prodlevu, protože předání informace je možné jen ve chvíli 
souběhu pracovních směn lékaře a lékárníka. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Jen zapsání poznámky by dle navrženého textu 
suplovalo splnění povinnosti konzultovat jako 
takové.  Do poznámky se doplňuje až při výdeji, 
tedy nikoli v okamžiku, kdy recept lékárník 
otevře a zjistí nesrovnalosti v dávkování. 
Nynější text je vyhovující, a navíc nebrání 
vyplnění poznámky na dobrovolné bázi.    
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V § 11 odst. 4 navrhujeme na konec textu doplnit větu: „Obdobně lékárník 
postupuje, pokud zamění na trhu nedostupný hromadně vyráběný léčivý 
přípravek za individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem stejné 
léčivé látky a se stejnou cestou podání.“. 
V době opakovaných a dlouhodobých výpadků léčivých přípravků na trhu 
jsou lékárny schopny některé z nich nahradit připravovanými léčivými 
přípravky. Aby byly odstraněny výkladové pochyby, zda lze HVLP zaměnit 
za IPLP i z hlediska účinnosti a bezpečnosti, navrhujeme doplnění 
výslovného ustanovení. 
Jestli je možné se souhlasem pacienta a lékaře zaměnit léčivý přípravek 
za jiný léčivý přípravek s jinou léčivou látkou, není žádný odborný ani 
praktický důvod, proč by nemohlo dojít k záměně za individuálně 
připravený léčivý přípravek, pokud je jeho složení lékařem odsouhlaseno. 
Pokud současná legislativa neumožňuje takovýto postup, neměla by 
připomínka ČLnK být jednoduše zamítnuta, ale měl by hledán způsob, jak 
takovýto postup legalizovat, např. změnou v jiných paragrafech vyhlášky.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Připravovaný léčivý přípravek nemůže být 
považován za shodný a bez dalšího 
zaměnitelný s registrovaným léčivým 
přípravkem se stejnou účinnou látkou (jiné 
složení, doba použitelnosti, vlastnosti lékové 
formy, způsob a výše úhrady). 
Připravovat léčivý přípravek lze pouze na 
základě receptu pro konkrétního pacienta, který 
musí obsahovat v případě připravovaného 
léčivého přípravku náležitosti podle § 6 odst. 1 
písm. c) vyhlášky č. 54/2008 Sb. – název léčivé 
látky a pomocných látek pro jednotlivé složky 
s uvedením množství, což recept na 
registrovaný léčivý přípravek nesplňuje.  
Záměna   předepsaného registrovaného 
léčivého přípravku za připravovaný léčivý 
přípravek pouze na základě odsouhlasení 
lékaře tak není možná.   

V § 12 navrhujeme zrušit odst. 3. 
Samoobslužný prodej léčiv a potravních doplňků zvyšuje riziko nesprávné 
kombinace s konkomitantní farmakoterapií a jeho jediným reálným 
výsledkem je snížení pravděpodobnosti, že proběhne správná dispenzace 
farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem, případně identifikace a 
záchyt ohroženého pacienta. Zásilkový výdej tuto úpravu ve vyhlášce 
nepotřebuje, protože je upraven přímo zákonem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 
Možnost zásilkového výdeje volně prodejných 
léčivých přípravků vyplývá přímo ze zákona, 
samoobslužný výdej je v podstatě jeho 
variantou realizovanou osobně. Povinnost 
členského státu umožnit zásilkový výdej 
vyplývá z evropských předpisů. Prodej 
potravních doplňků vyhláška neupravuje – 
doplňky stravy jsou regulovány SZPI a 
zákonem o potravinách.  

Upozorňujeme, že v § 13 není v záznamu o výdeji pamatováno na údaje 
vkládané podle § 6 odst. 1 až 3. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Náležitosti uvedené v § 13 odst. 1 jsou nutné 
pro správné přiřazení záznamu k eReceptu  
v CÚER. Co vše je dále možnou součástí 
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záznamu o výdeji (pokud jsou pro to důvody) je 
upraveno v jiných ustanoveních vyhlášky. Není 
důvod, aby to bylo znovu duplicitně opakováno 
v § 13. 

V § 13a odst. 2 navrhujeme slovo „kalendářního“ nahradit slovy 
„následujícího pracovního“. 
Požadavek na konec kalendářního dne je nesplnitelný, pokud provozní 
důvody brání odeslání záznamu do konce pracovní doby, nebo u 
pohotovostních lékáren, pokud provozní důvody nastávají v době těsně 
před půlnocí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

V § 18 odst. 2 písm. b) navrhujeme odstranit tato slova „; v případě 
smluvního zajištění přepravy léčivých přípravků u jiné osoby si lékárna ve 
smlouvě sjedná právo kontrolovat u této osoby dodržování přepravních 
podmínek“. 
Provozovatel zásilkového výdeje musí nést přímou odpovědnost za 
dodržování podmínek zacházení s léčivými přípravky při přepravě. 
Možnost zbavit se této odpovědnosti uzavřením smlouvy s možností 
kontroly je nedostatečná, protože je pouze formální a nevymahatelná. 
V praxi jsou léčivé přípravky takto přepravovány ve zcela nevyhovujících 
podmínkách bez jakékoliv kontroly. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Uzavření smlouvy na přepravu zásilky v rámci 
zásilkového výdeje nezbavuje provozovatele 
lékárny se zásilkovým výdejem léčiv 
odpovědnosti za dodržení podmínek při 
přepravě, ta stále zůstává na jeho straně a je 
vynutitelná (viz povinnost v § 85 odst. 2 písm. 
b) zákona o léčivek a s tím spojený přestupek 
podle § 103 odst. 11 písm. d) zákona o 
léčivech).  
 
 

V § 22 odst. 2 písm. a) bod 3 navrhujeme odstranit slova „a záznamy o 
sušení obalů, předmětů a zařízení“. 
Jde o zbytečný a neúčelný požadavek, zejména pokud sušení probíhá při 
pokojové teplotě a ne ve specializovaném přístroji (sušárně). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno  
 
Tato připomínka je nad rámec novely. 
 
Záznamy o sušení jsou součástí dokumentace 
postupu přípravy a kontroly jakosti podle § 3 
odst. 2 písm. a) vyhlášky. 
 
Obalové materiály včetně pomůcek pro 
přípravu nesterilních léčivých přípravků nejsou 
v lékárnách sterilizovány, ale sušeny při 
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sterilizační teplotě (sklo), případně při teplotě 
nižší (kelímky, uzávěry, plasty obecně, nádobí). 
Požadavek vyhlášky tak není v žádném 
případě zbytečný či neúčelný, ale je nezbytnou 
součástí dokumentace postupu a podmínek 
přípravy léčivých přípravků.     
 
 

V § 22 odst. 2 písm. d) navrhujeme doplnit, že jde o uchovávání receptů 
v listinné podobě 
Jednoznačně tak bude vyloučena pochybnost, zda si lékárna nemusí 
pořizovat kopie elektronických receptů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Ustanovení bude doplněno následovně: 
 
„d) recepty v listinné podobě na léčivé 
přípravky plně hrazené pacientem a na léčivé 
přípravky pro léčbu zvířat,“  
 

V § 22 odst. 2 písm. j) navrhujeme doplnit, že se jedná o uchovávání 
prvního průpisu receptů a žádanek. 
Originály jsou zasílány na zdravotní pojišťovnu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno  
 
Není tomu vždy tak, uchovávání dokladů o 
výdeji návykových látek v lékárně upravuje § 13 
odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 123/2006 Sb. 
následovně: 
 
„V lékárně se uchovávají:  
a) první průpisy receptů8) a žádanek9) s 
modrým pruhem, případně i první listy receptů8) 
s modrým pruhem (§ 13 odst. 2 zákona), jde-li 
o přípravky hrazené pacientem, …“ 
 
Přijetím návrhu by tak vyhlášky byly v rozporu.  
 

V § 38b písm. c) navrhujeme odstranit body 7 a 8. 
Jde o trvalý požadavek ČLnK. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno 
 
Povinnost hlásit údaje o ceně stanovuje předpis 
vyšší právní síly a připomínce tak není možné 
vyhovět, jelikož toto ustanovení pouze slouží 
k provedení zákonem stanovené povinnosti. 
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Povinnost nově stanoví Parlamentem ČR 
odsouhlasené znění novely zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech. 

V § 38b písm. c) doporučujeme sjednocení bodů 7 a 8, pokud nebudou 
zrušeny. 
 
Bod 7 evokuje, že se má hlásit konečná cena u všech přípravků, nejen u 
těch se stanovenou úhradou. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Navrhujeme v § 42 doplnit nový odstavec, podle něhož se výdej na 
lékařské předpisy vydané před účinností této vyhlášky (pokud nebude 
předcházet účinnosti vyhlášky o předepisování léčivých přípravků) řídí 
dosavadními právními předpisy. 
Např. opakovací recepty s platností přesahující datum účinnosti by ztratily 
právní úpravu svého výdeje. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno  
 
Popsané přechodné ustanovení by muselo být 
obsaženo ve vyhlášce o předepisování léčivých 
přípravků při poskytování zdravotních služeb.  
 
Účinnost této vyhlášky nebude předcházet 
vyhlášce o předepisování léčivých přípravků při 
poskytování zdravotních služeb.  

V Praze dne 6. 12. 2019 
Vypracoval: Mgr. Petr Davídek Podpis: 
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