
Vložte římské číslo dle čísla na obálce 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
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 
Dle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zdravotnictví dne 16. 12. 2019, s termínem dodání stanovisek do 30. 12. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 
 
Rendek.pavol@vl
ada.cz             

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně 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. 
S ohledem na nově navrhovaný § 3 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 (čl. I 
bod 2. ve spojení s bodem 8.), na nově navrhovaná ustanovení § 5 odst. 2 a 
3 ve spojení s přílohou č. 1 (čl. I bod 6. Ve spojení s bodem 8.) a nově 
navrhovaný § 5 odst. 4 (čl. I bod 6), máme za to, že návrh představuje 
technický předpis ve smyslu směrnice 2015/1535 a musí být jako takový 
oznámen Evropské komisi. Požadavky podle shora uvedených ustanovení, 
která stanoví buď požadavek na označení, nebo požadavky na výrobní 
metodu či postup, naplňují definici technické specifikace podle čl. 1 odst. 1 
písm. c) směrnice 2015/1535. 
V bodě 4. obecné části odůvodnění by mělo být uvedeno, že se návrhu 
dotýkají čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 
postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti. 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se týkají následující předpisy EU: 
čl. 34 a násl. SFEU, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 
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Návrh přestavuje technický předpis a měl by být oznámen Evropské 
komisi podle směrnice 2015/1535. 
Připomínky a návrhy změn:  
 
K Čl. I, novelizačním bodům 2.,6. a 8. (§ 3 odst. 1, § 5 odst. 2 až 4, příloha 
č. 1): 
Požadavky podle nově navrhovaných § 3 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 
(Čl. I bod 2. ve spojení s bodem 8.), § 5 odst. 2 a 3 ve spojení s přílohou č. 
1 (Čl. I bod 6. ve spojení s bodem 8.) a § 5 odst. 4 (Čl. I bod 6) naplňují 
definici technické specifikace podle čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice 
2015/1535. Máme v této souvislosti za to, že návrh představuje technický 
předpis ve smyslu směrnice 2015/1535 a musí být jako takový oznámen 
Evropské komisi. 
Požadujeme proto návrh notifikovat Evropské komisi jako technický předpis 
a v nově vloženém Čl. II stanovit: „Tato vyhláška byla oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti.“. Stávající Čl. II požadujeme 
změnit na Čl. III. 
 
Závěr:  
 
Návrh bude po vypořádání výše uvedené připomínky s právem EU 
slučitelný. 
Nedostatky po formální stránce je nutné odstranit. 
 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K  Čl. I, bodu 7. (§ 5a odst. 2 písm. a) bod 1.): 
Souhlasíme s tvrzením předkladatele (které uvádí v obecné části 
odůvodnění v bodě 8.), že uvedení věku a pohlaví může v extrémních 
případech vést k narušení principu anonymizace, tj. mohou být poskytnuty 
údaje o identifikovatelných osobách (tj. osobní údaje). Je proto vhodné, aby 
preventivní opatření, které předkladatel v bodě 8. obecné části odůvodnění 
– v rámci formuláře, kterým budou údaje předávány, bude možné zadat věk 
pouze jako určité rozmezí – bylo zapracováno do textace § 5a odst. 2 písm. 

Akceptováno 
 
Bylo doplněno ustanovení § 5a odst. 2 písm. 
a) bod 1: 
 
1. věková skupina 
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a) bodu 1 případně do znění § 5a odst. 3. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
Mgr. Pavla 
Bálková 
 
mobil: 
737 244 374, 
e-mail: 
pbalkova@msp.j
ustice.cz 

K úvodní větě návrhu:  
a) Má-li být návrh spolupodepsán ministrem zemědělství, 

doporučujeme, aby Ministerstvo zemědělství bylo v materiálu a eKLEPu 
uvedeno jako spolupředkladatel návrhu a aby byly doplněny informace o 
konzultacích návrhu s MZE. 

b) Doporučujeme citovat zákon o léčivech přesně, tj. vložit za slova 
„souvisejících zákonů“ slova „(zákon o léčivech)“ a dále vypustit nadbytečná 
slova „(dále jen „zákon o léčivech“)“. 

c) Dáváme předkladateli ke zvážení, zda by ve výčtu prováděných 
ustanovení neměly být uvedeny také § 77 odst. 1 písm. g) a § 80 zákona o 
léčivech, jelikož návrh obsahuje přechodné ustanovení týkající se distribuce 
(viz čl. II bod 2) a některá pravidla ohledně preskripce  
(viz např. čl. I body 3 a 4 – § 4 odst. 2 a 4). 

 
Akceptováno 
Bude doplněno 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 

K čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 5):  
V návaznosti na změnu terminologie prováděnou návrhem novely zákona č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež byl 
v meziresortním připomínkovém řízení v nedávné době, doporučujeme 
nahradit slovo „lékárník“ slovem „(vydávající) farmaceut“. 

Akceptováno  
 
Nejedná se o vydávajícího farmaceuta, proto 
bude slovo „lékárník“ nahrazeno slovem 
„farmaceut“. 

K čl. I bodu 7 (§ 5a odst. 1):  
Vzhledem k tomu, že příslušná zákonná úprava nabyde účinnosti teprve k 1. 
1. 2020, nepovažujeme za možné, aby měli předepisující lékaři povinnost 
podat hlášení Ústavu za rok 2019 do 31. 3. 2020, když v průběhu letošního 
roku nemohli mít legitimní očekávání, že je třeba provádět sběr příslušných 
dat a připravovat se na jejich referování. Je proto otázkou, zda budou mít 
tato data za rok 2019 vůbec k dispozici, a pokud ano, bylo by vhodné jim 
období, v němž mohou v roce 2020 svá hlášení podat, výjimečně prodloužit. 
Požadujeme proto buď zapracování přechodného ustanovení pro rok 2020 
(a to i s ohledem na fakt, že návrh pravděpodobně nabyde účinnosti v 
prvním čtvrtletí roku 2020, tedy relativně těsně před termínem pro podání 
hlášení), anebo odložení účinnosti bodu 7 například k 1. 1. 2021, aby měli 
předepisující lékaři dostatečný časový prostor pro sběr potřebných údajů, 
mohli se náležitě připravit na plnění nově zaváděné povinnosti a podávali 
hlášení poprvé za rok 2020, od něhož je daná právní úprava účinná.  

Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky bude 
notifikován Evropské komisi, očekáváme, že k 
nabytí účinnosti dojde v létě 2020, tudíž 
prvním kalendářním rokem, za který budou 
Ústavu poskytovány informace o výsledcích 
léčby, bude rok 2020.   
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Tato připomínka je zásadní. 
K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. a) bod 3 až 5, § 5a odst. 2 písm. b) 
úvodní část ustanovení a bod 4, § 5a odst. 2 písm. c)]:  
Doporučujeme uvedená ustanovení terminologicky zpřesnit, neboť není 
předepisováno, užíváno k léčbě apod. „konopí pro léčebné použití“ jako 
takové, nýbrž „individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí 
pro léčebné použití“. 

Akceptováno 
 
V uvedených bodech byl pojem „konopí pro 
léčebné použití“ nahrazen pojmem 
„individuálně připravovaný léčivý přípravek 
s obsahem konopí pro léčebné použití“. 

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. a) bod 4]:  
Konstatujeme, že navrhované ustanovení není [obzvlášť ve vztahu k § 5a 
odst. 2 písm. a) bodu 3] srozumitelné, pročež jej s ohledem na zásadu 
minimalizace zpracovávaných osobních údajů na ty skutečně potřebné, 
požadujeme buď vypustit, anebo vysvětlit a dopracovat.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Oba údaje jsou pro hlášení a jeho 
vyhodnocení nezbytné. Jde o dva rozdílné 
pojmy, které jsou odborné veřejnosti 
(adresátům právní normy) známé a jejich 
obsah je jednoznačný. Odborné společnosti, 
se kterými byla vyhláška při přípravě 
konzultována, nevznesly k uvedeným údajům 
žádnou připomínku. 
 
Skutečně jde o dvě různé číselné diagnózy 
a pro správné vyhodnocení je nezbytná 
znalost obou. Základní diagnózou může být 
například „C15-C26 - Zhoubné novotvary 
trávicího ústrojí“, přičemž tato diagnóza není 
sama o sobě tou, kvůli které probíhá léčba 
IPLP s obsahem konopí. Základní diagnóza 
však vede k dalšímu zdravotnímu problému 
(diagnóze) např. „R521 – Chronická 
neutišitelná bolest“, u kterého je léčba IPLP 
s obsahem konopí použita. Pro správné 
vyhodnocení klinických dat týkající se léčby 
IPLP s obsahem konopí je důležité zachování 
obou diagnóz.  

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení]:  
Konstatujeme, že není zřejmé, proč by právě v návětí písmena b) mělo být 
zdůrazňováno, že se jedná o údaje „za sledované období“. Tato 
charakteristika platí podle našeho názoru pro všechny náležitosti hlášení 

Akceptováno 
 
Bylo vypuštěno. 
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podle odstavce 2, a tak ji doporučujeme buď uvést v úvodní části 
ustanovení odstavce 2, anebo vypustit, neboť je podle našeho názoru 
dostatečně zřejmá i bez explicitního uvedení. 
K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. c) bod 1]:  
Konstatujeme, že navrhované ustanovení není formulováno zcela 
srozumitelně, pročež doporučujeme na začátek jeho textace vložit slovo 
„délka“. Z hlediska systematického nicméně doporučujeme toto ustanovení 
sloučit s § 5a odst. 2 písm. a) bodem 3, jelikož se týká stavu před zahájením 
léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro 
léčebné použití, nikoli průběhu této léčby. 

Akceptováno 
 
Přesunuto do § 5a odst. 2 písm. a) bod 3: 
 
3. číselná diagnóza základního onemocnění, 
které vede ke zdravotnímu problému, pro 
který byl individuálně připravovaný léčivý 
přípravek s obsahem konopí pro léčebné 
použití předepsán, podle Mezinárodního 
statistického klasifikačního seznamu nemocí 
a přidružených zdravotních problémů, a doba 
trvání základního onemocnění před 
zahájením léčby individuálně 
připravovaným léčivým přípravkem 
s obsahem konopí pro léčebné použití 
 

K čl. I bodu 9 (příloha č. 2):  
Upozorňujeme, že v tomto bodu nejsou zapracovány další změny 
vyznačené v příloze č. 2 v platném znění a vysvětlené v odůvodnění (Ph. 
Eur., Evropský lékopis, chromatografie), které doporučujeme buď zahrnout 
do návrhu, anebo je neuvádět v platném znění a odůvodnění. 

Akceptováno 

K čl. II bodům 1 a 3:  
Jsme toho názoru, že je do předmětných přechodných ustanovení nezbytné 
doplnit, že se vztahují na případy, kdy jsou výkup konopí nebo příprava a 
výdej individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro 
léčebné použití realizovány ode dne nabytí účinnosti návrhu, jelikož do té 
doby je uplatnění dosavadní právní úpravy zjevné. Doporučujeme proto v 
bodu 1 vložit za slovo „uskutečňovaného“ slova „ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky“ a v bodu 3 vložit za slovo „se“ slova „i ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky“. 

Akceptováno 

K čl. II bodu 5:  
Konstatujeme, že v textaci není v rozporu s odůvodněním zapracován 
požadavek, aby farmaceut v záznamech o přípravě a při vykazování úhrady 
zdravotní pojišťovně uvedl kódy podle přílohy č. 1 k vyhlášce. 

Akceptováno 
 
Čl. II bod 5 byl doplněn o navržené znění. 
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Doporučujeme proto buď doplnit po vzoru druhé věty bodu 2 větu přibližně 
následujícího znění: „V takovém případě však musí být kód podle přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 236/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky, uveden v záznamech o přípravě individuálně připravovaného 
léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití a ve výkazech 
úhrady zdravotní pojišťovně.“, anebo vypustit příslušnou pasáž odůvodnění. 

Úřad vlády ČR - 
Ministr a 
předseda 
Legislativní 
rady vlády 
(KML) 
 
Mgr. Kristýna 
Hondlíková           
(e-mail: 
hondlikova.kristy
na@vlada.cz, tel: 
224 002 446) 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 
RIA) 
1. U vyhlášek předkládaných mimo Plán přípravy vyhlášek, které jsou 

obdobně jako tato novela pouze formálně-technickou úpravou bez 
nových a rozsáhlých dopadů, doporučujeme vždy zvážit možnost podání 
žádosti o výjimku z provedení RIA.  
Samotná povinnost lékařů informovat SÚKL o výsledcích léčby konopím, 
která by jakožto zásadnější změna naplňovala kritéria pro vyhodnocení 
v rámci RIA, již byla zakotvena zákonem č. 262/2019, a to zřejmě bez 
předchozího hlubšího vyhodnocení (pozměňovací návrh PSP ČR). 
Zpracování ZZ RIA k dotčené vyhlášce, která přináší již pouze technické 
a formální upřesnění této povinnosti a je fakticky bez nových 
a rozsáhlých dopadů, se tedy za daných okolností jeví jako zbytečné.   

2. ZZ RIA v předložené podobě neodpovídá zcela požadavkům Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (dále OZ RIA). Doporučujeme 
upravit zejména následující části: 
Definice problému 
Doporučujeme nejdříve stručně popsat výchozí problém, v reakci na 
který byla zákonem č. 262/2019 stanovena povinnost lékařů informovat 
SÚKL o léčbě konopím (viz 1. část odůvodnění). V návaznosti vymezit 
„problém“, který by měla řešit přímo novela vyhlášky, fakticky tedy to, 
v jaké formě, jakém rozsahu a kdy budou lékaři informace poskytovat.  
Identifikace dotčených subjektů 
Doporučujeme uvést, kolika cca lékařů a pacientů se úprava dotkne 
(data jsou dostupná na webových stránkách SAKL).  
Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Doporučujeme více rozvést náklady pro lékaře (viz 6. část odůvodnění) 
a přínosy pro různé dotčené subjekty (např. i s ohledem na problematiku 

 
Akceptováno 
 
Byla doplněna ZZ RIA. 
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hrazení konopí ze zdravotního pojištění).  
Vyhodnocení dopadů 

Doporučujeme stručně reflektovat veškeré oblasti dopadů stanovené OZ 
RIA (opět lze vycházet z odůvodnění). 

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

Doporučující připomínka: 
k návrhu 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 nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme pouze na 
ustanovení § 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého s účinností od 1. ledna 2020 právní předpisy nabývají 
účinnosti  1. ledna  nebo 1. července. Výjimka je v § 3 odst. 4 umožněna pro 
případy, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem. Předkladatel však 
navrhuje účinnost od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je otázkou, zda se na 
navrhovanou vyhlášku bude ještě vztahovat přechodné ustanovení k 
zákonu č. 277/2019 Sb., kterým byla úprava tzv. jednotných dat účinnosti do 
výše zmiňovaného zákona vložena (hovoří o právních předpisech, které 
byly předloženy, aniž blíže specifikuje, co se rozumí předložením), 
případně, zda je zde možné dovodit naléhavý obecný zájem na jiném dni 
účinnosti. Doporučujeme, aby se předkladatel s touto otázkou vypořádal v 
odůvodnění návrhu, který bude součástí materiálu předkládaného k 
projednání v komisích LRV. 

Vysvětleno 
 
S ohledem na nutnost notifikace návrhu 
vyhlášky Evropské komisi lze předpokládat, 
že vyhláška nabyde účinnosti v létě 2020, 
účinnost proto bude stanovena k 1. 7. 2020. 
  

Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Kamila 
Brunovská, 
kamila.brunovska
@mze.cz, tel: 
221 812 014 

K novelizačnímu bodu č. 2 
Doporučujeme novelizační bod přeformulovat tak, aby z textu vyplývalo, že 
z dosavadního textu § 3 je věta první nahrazena textem, který zároveň tvoří 
nový odstavec 1 tohoto ustanovení, a věta druhá původního textu se dále 
označuje jako odstavec 2. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu č. 9 
Upozorňujeme, že text tohoto bodu neobsahuje změny, které jsou popsány 
v odůvodnění návrhu a vyjádřeny v platném znění s vyznačením 
navržených změn. Jedná se o změny v tabulce Přílohy 2 vyhlášky a o 
deklarované stylistické úpravy. Doporučujeme tedy text novelizačního bodu 
v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno 

Česká 
lékárnická 
komora 

V článku 3 navrhujeme delší dobu pro nabytí účinnosti takto: „Tato vyhláška 
nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 
po jejím vyhlášení.“.  

Akceptováno jinak  
 
S ohledem na nutnost notifikace návrhu 
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Mgr. MUDr. 
Jaroslav Maršík, 
jmarsik@outlook.
cz 

Novela si vyžádá změny v informačních systémech, pro jejichž zapracování 
je lhůta 15 dnů nedostatečná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhlášky Evropské komisi lze předpokládat, 
že vyhláška nabyde účinnosti v létě 2020, 
účinnost proto bude stanovena k 1. 7. 2020. 
Máme tak za to, že takové stanovení 
účinnosti poskytne dostatečný časový prostor 
na úpravu informačních systémů. 

Unie 
zaměstnavatels
kých svazů 
 
Michaela 
Urbanová 
 
michaela.urbano
va@uzs.cz 
 

K bodu č. 7  - §5a se ruší 
Odůvodnění: z důvodové zprávy vyplývá, že zmíněné paragrafové znění 
vzniklo za účelem sběru informací o výsledcích léčby jednotlivých pacientů. 
Tohoto účelu ovšem s takto zamýšleným zněním nelze dosáhnout, neboť 
obecně ke stanovení efektivity terapeutického účinku léčiv je třeba provádět 
měření oproti kontrolnímu vzorku s neúčinnou látkou-placebu, což v tomto 
případě nebude možné, a získaná data proto nebudou mít v tomto směru 
jakoukoliv vypovídající hodnotu o léčebném efektu. 
Navíc, údaje požadované po předepisujícím lékaři na základě ust. § 5a jsou 
buď z velké míry již duplicitně požadovány při samotném vystavování e-
receptu na přípravu IPLP, nebo lze tyto údaje uvést do poznámky při 
předepisování tohoto receptu.  
Toto ustanovení by v případě účinnosti poté kolidovalo se základní 
premisou práva na digitální službu, že v případě, kdy veřejná správa 
disponuje již konkrétními daty, neměla by již tyto data po jiných subjektech 
opětovně požadovat. 
Dále předmětné ustanovení přináší povinnost lékařům provádět 
anonymizaci získaných dat, což je pro lékaře časově náročný proces, kdy 
by navíc tímto úkonem docházelo k dublování základního principu celé 
politiky E-HEALTH, tedy vést data v anonymizované podobě za účelem 
jejich použití pro statistické  
výstupy.  
 

Neakceptováno 
 
MZ ČR eviduje celosvětový nedostatek 
klinických dat souvisejících s léčbou konopím. 
V souvislosti se zavedením úhrady této léčby 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
se zavádí zákonná povinnost hlášení o 
výsledcích léčby konopím pro předepisující 
lékaře (§ 79a) zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech). Inspirací k tomuto návrhu je 
obdobně zavedená povinnost v Německu, 
která je svým rozsahem analogická 
s předloženou novelou vyhlášky. Sběr dat 
bude probíhat pro lékaře co nejméně 
zatěžujícím způsobem a bude následně 
vyhodnocován. Data budou k dispozici 
odborné veřejnosti k jejich využití v klinické 
praxi a dále budou moci být využívána 
k vyhodnocení dostupnosti a oprávněnosti 
léčby konopím. Obdobné postupy sběru dat 
jsou realizovány i v rámci registru pacientů 
léčených vysoce inovativními léčivými 
přípravky. Zákon o léčivech stanovuje, že 
anonymizace bude provedena již na straně 
lékaře. Systém eRecept není zákonem zřízen 
za účelem sběru těchto anonymizovaných 
dat. 

Zavádí se nová příloha č. 4 (viz. příloha č.4) 
Odůvodnění: nově vzniklá příloha č. 4 je charakteristika látky „extrakt 
z konopí pro léčebné použití“. Tato látka, vyráběna v souladu s podmínkami 
správné výrobní praxe, bude nově mít status léčivé látky. Nově zavedený 

Vysvětleno 
 
Novela neřeší a ani nemůže bez zákonného 
zmocnění řešit změny v zavedení léčivé látky 
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pojem extrakt z konopí pro léčebné použití je v současné době obsažen 
v návrhu novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, kde se 
uvádí, že „Extraktem z konopí pro léčebné použití takový extrakt z konopí 
pro léčebné použití, který je vyroben držitelem certifikátu výrobce léčivých 
látek podle § 70 zákona o léčivech a zároveň splňuje parametry podle 
jiného právního předpisu“, kdy jiným předpisem je právě vyhlášky č. 
236/2015 Sb. Zavedením této přílohy dojde k přesnému popisu charakteru 
látky extrakt z konopí pro léčebné použití, která, vyrobena držiteli certifikátu 
GMP bude považována za léčivou látku, z níž bude pacientovi 
poskytovatelem lékárenské péče individuálně připravován léčivý přípravek 
do žádaných lékových forem dle zadání lékaře. V současné době nelze tyto 
extrakty připravit jinak než formou IPLP, což není pro poskytovatele 
lékárenské péče ekonomicky zvládatelné. Zavedením léčivé látky extrakt z 
konopí pro léčebné použití lze poskytovatelům lékárenské péče dodávat 
hotový extrakt od výrobců léčivých látek, kdy poskytovatelé lékárenské 
pouze připraví z této látky žádanou lékovou formu. 
V důvodové zprávě k novele této vyhlášky je uvedeno, že „Inspirací byl 
vládní projekt, který byl zahájen v Německu“. Rovněž tato nová příloha č. 4 
plně reflektuje návrh německého lékopisného článku upravujícího extrakty 
z konopí pro léčebné použití. 
 

extrakt z konopí pro léčebné použití do 
klinické praxe. V souvislosti s novelizací 
zákona č.167/1998 Sb., o návykových 
látkách, bude v rámci přípravy prováděcího 
právního předpisu prostor pro vypořádání 
případných návrhů s tímto zacílením. 

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

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně 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. 
S ohledem na nově navrhovaný § 3 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 (čl. I 
bod 2. ve spojení s bodem 8.), na nově navrhovaná ustanovení § 5 odst. 2 a 
3 ve spojení s přílohou č. 1 (čl. I bod 6. Ve spojení s bodem 8.) a nově 
navrhovaný § 5 odst. 4 (čl. I bod 6), máme za to, že návrh představuje 
technický předpis ve smyslu směrnice 2015/1535 a musí být jako takový 
oznámen Evropské komisi. Požadavky podle shora uvedených ustanovení, 
která stanoví buď požadavek na označení, nebo požadavky na výrobní 
metodu či postup, naplňují definici technické specifikace podle čl. 1 odst. 1 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 
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písm. c) směrnice 2015/1535. 
 
V bodě 4. obecné části odůvodnění by mělo být uvedeno, že se návrhu 
dotýkají čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 
postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se týkají následující předpisy EU: 
čl. 34 a násl. SFEU, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
 
Návrh přestavuje technický předpis a měl by být oznámen Evropské 
komisi podle směrnice 2015/1535. 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 

Připomínky a návrhy změn:  
 
K Čl. I, novelizačním bodům 2.,6. a 8. (§ 3 odst. 1, § 5 odst. 2 až 4, příloha 
č. 1): 
 
Požadavky podle nově navrhovaných § 3 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 
(Čl. I bod 2. ve spojení s bodem 8.), § 5 odst. 2 a 3 ve spojení s přílohou č. 
1 (Čl. I bod 6. ve spojení s bodem 8.) a § 5 odst. 4 (Čl. I bod 6) naplňují 
definici technické specifikace podle čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice 
2015/1535. Máme v této souvislosti za to, že návrh představuje technický 
předpis ve smyslu směrnice 2015/1535 a musí být jako takový oznámen 
Evropské komisi. 
 
Požadujeme proto návrh notifikovat Evropské komisi jako technický předpis 
a v nově vloženém Čl. II stanovit: „Tato vyhláška byla oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti.“. Stávající Čl. II požadujeme 
změnit na Čl. III. 

Akceptováno 
 
Návrh bude odeslán k notifikaci. 
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Závěr:  
 
Návrh bude po vypořádání výše uvedené připomínky s právem EU 
slučitelný. 
Nedostatky po formální stránce je nutné odstranit. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K  Čl. I, bodu 7. (§ 5a odst. 2 písm. a) bod 1.): 
 
Souhlasíme s tvrzením předkladatele (které uvádí v obecné části 
odůvodnění v bodě 8.), že uvedení věku a pohlaví může v extrémních 
případech vést k narušení principu anonymizace, tj. mohou být poskytnuty 
údaje o identifikovatelných osobách (tj. osobní údaje). Je proto vhodné, aby 
preventivní opatření, které předkladatel v bodě 8. obecné části odůvodnění 
– v rámci formuláře, kterým budou údaje předávány, bude možné zadat věk 
pouze jako určité rozmezí – bylo zapracováno do textace § 5a odst. 2 písm. 
a) bodu 1 případně do znění § 5a odst. 3. 

Akceptováno 
 
Bylo doplněno ustanovení § 5a odst. 2 písm. 
a) bod 1: 
 
1. věková skupina 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
Mgr. Pavla 
Bálková 
 
mobil: 
737 244 374, 
e-mail: 
pbalkova@msp.j
ustice.cz 

K úvodní větě návrhu:  
d) Má-li být návrh spolupodepsán ministrem zemědělství, 

doporučujeme, aby Ministerstvo zemědělství bylo v materiálu a eKLEPu 
uvedeno jako spolupředkladatel návrhu a aby byly doplněny informace o 
konzultacích návrhu s MZE. 

e) Doporučujeme citovat zákon o léčivech přesně, tj. vložit za slova 
„souvisejících zákonů“ slova „(zákon o léčivech)“ a dále vypustit nadbytečná 
slova „(dále jen „zákon o léčivech“)“. 

f) Dáváme předkladateli ke zvážení, zda by ve výčtu prováděných 
ustanovení neměly být uvedeny také § 77 odst. 1 písm. g) a § 80 zákona o 
léčivech, jelikož návrh obsahuje přechodné ustanovení týkající se distribuce 
(viz čl. II bod 2) a některá pravidla ohledně preskripce  
(viz např. čl. I body 3 a 4 – § 4 odst. 2 a 4). 

 
Akceptováno 
Bude doplněno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

K čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 5):  
 
V návaznosti na změnu terminologie prováděnou návrhem novely zákona č. 

Akceptováno  
 
Nejedná se o vydávajícího farmaceuta, proto 
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167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež byl 
v meziresortním připomínkovém řízení v nedávné době, doporučujeme 
nahradit slovo „lékárník“ slovem „(vydávající) farmaceut“. 

bude slovo „lékárník“ nahrazeno slovem 
„farmaceut“. 

K čl. I bodu 7 (§ 5a odst. 1):  
 
Vzhledem k tomu, že příslušná zákonná úprava nabyde účinnosti teprve k 1. 
1. 2020, nepovažujeme za možné, aby měli předepisující lékaři povinnost 
podat hlášení Ústavu za rok 2019 do 31. 3. 2020, když v průběhu letošního 
roku nemohli mít legitimní očekávání, že je třeba provádět sběr příslušných 
dat a připravovat se na jejich referování. Je proto otázkou, zda budou mít 
tato data za rok 2019 vůbec k dispozici, a pokud ano, bylo by vhodné jim 
období, v němž mohou v roce 2020 svá hlášení podat, výjimečně prodloužit. 
Požadujeme proto buď zapracování přechodného ustanovení pro rok 2020 
(a to i s ohledem na fakt, že návrh pravděpodobně nabyde účinnosti v 
prvním čtvrtletí roku 2020, tedy relativně těsně před termínem pro podání 
hlášení), anebo odložení účinnosti bodu 7 například k 1. 1. 2021, aby měli 
předepisující lékaři dostatečný časový prostor pro sběr potřebných údajů, 
mohli se náležitě připravit na plnění nově zaváděné povinnosti a podávali 
hlášení poprvé za rok 2020, od něhož je daná právní úprava účinná.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky bude 
notifikován Evropské komisi, očekáváme, že k 
nabytí účinnosti dojde v létě 2020, tudíž 
prvním kalendářním rokem, za který budou 
Ústavu poskytovány informace o výsledcích 
léčby, bude rok 2020.   

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. a) bod 3 až 5, § 5a odst. 2 písm. b) 
úvodní část ustanovení a bod 4, § 5a odst. 2 písm. c)]:  
 
Doporučujeme uvedená ustanovení terminologicky zpřesnit, neboť není 
předepisováno, užíváno k léčbě apod. „konopí pro léčebné použití“ jako 
takové, nýbrž „individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí 
pro léčebné použití“. 

Akceptováno 
 
V uvedených bodech byl pojem „konopí pro 
léčebné použití“ nahrazen pojmem 
„individuálně připravovaný léčivý přípravek 
s obsahem konopí pro léčebné použití“. 

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. a) bod 4]:  
 
Konstatujeme, že navrhované ustanovení není [obzvlášť ve vztahu k § 5a 
odst. 2 písm. a) bodu 3] srozumitelné, pročež jej s ohledem na zásadu 
minimalizace zpracovávaných osobních údajů na ty skutečně potřebné, 
požadujeme buď vypustit, anebo vysvětlit a dopracovat.  
 

Vysvětleno 
 
Oba údaje jsou pro hlášení a jeho 
vyhodnocení nezbytné. Jde o dva rozdílné 
pojmy, které jsou odborné veřejnosti 
(adresátům právní normy) známé a jejich 
obsah je jednoznačný. Odborné společnosti, 
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Tato připomínka je zásadní. se kterými byla vyhláška při přípravě 
konzultována, nevznesly k uvedeným údajům 
žádnou připomínku. 
 
Skutečně jde o dvě různé číselné diagnózy 
a pro správné vyhodnocení je nezbytná 
znalost obou. Základní diagnózou může být 
například „C15-C26 - Zhoubné novotvary 
trávicího ústrojí“, přičemž tato diagnóza není 
sama o sobě tou, kvůli které probíhá léčba 
IPLP s obsahem konopí. Základní diagnóza 
však vede k dalšímu zdravotnímu problému 
(diagnóze) např. „R521 – Chronická 
neutišitelná bolest“, u kterého je léčba IPLP 
s obsahem konopí použita. Pro správné 
vyhodnocení klinických dat týkající se léčby 
IPLP s obsahem konopí je důležité zachování 
obou diagnóz.  
 
 

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení]:  
 
Konstatujeme, že není zřejmé, proč by právě v návětí písmena b) mělo být 
zdůrazňováno, že se jedná o údaje „za sledované období“. Tato 
charakteristika platí podle našeho názoru pro všechny náležitosti hlášení 
podle odstavce 2, a tak ji doporučujeme buď uvést v úvodní části 
ustanovení odstavce 2, anebo vypustit, neboť je podle našeho názoru 
dostatečně zřejmá i bez explicitního uvedení. 

Akceptováno 
 
Bylo vypuštěno. 
 

K čl. I bodu 7 [§ 5a odst. 2 písm. c) bod 1]:  
 
Konstatujeme, že navrhované ustanovení není formulováno zcela 
srozumitelně, pročež doporučujeme na začátek jeho textace vložit slovo 
„délka“. Z hlediska systematického nicméně doporučujeme toto ustanovení 
sloučit s § 5a odst. 2 písm. a) bodem 3, jelikož se týká stavu před zahájením 
léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro 
léčebné použití, nikoli průběhu této léčby. 

Akceptováno 
 
Přesunuto do § 5a odst. 2 písm. a) bod 3: 
 
3. číselná diagnóza základního onemocnění, 
které vede ke zdravotnímu problému, pro 
který byl individuálně připravovaný léčivý 
přípravek s obsahem konopí pro léčebné 
použití předepsán, podle Mezinárodního 
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statistického klasifikačního seznamu nemocí 
a přidružených zdravotních problémů, a doba 
trvání základního onemocnění před 
zahájením léčby individuálně 
připravovaným léčivým přípravkem 
s obsahem konopí pro léčebné použití 
 

K čl. I bodu 9 (příloha č. 2):  
 
Upozorňujeme, že v tomto bodu nejsou zapracovány další změny 
vyznačené v příloze č. 2 v platném znění a vysvětlené v odůvodnění (Ph. 
Eur., Evropský lékopis, chromatografie), které doporučujeme buď zahrnout 
do návrhu, anebo je neuvádět v platném znění a odůvodnění. 

Akceptováno 

K čl. II bodům 1 a 3:  
 
Jsme toho názoru, že je do předmětných přechodných ustanovení nezbytné 
doplnit, že se vztahují na případy, kdy jsou výkup konopí nebo příprava a 
výdej individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro 
léčebné použití realizovány ode dne nabytí účinnosti návrhu, jelikož do té 
doby je uplatnění dosavadní právní úpravy zjevné. Doporučujeme proto v 
bodu 1 vložit za slovo „uskutečňovaného“ slova „ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky“ a v bodu 3 vložit za slovo „se“ slova „i ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky“. 

Akceptováno 

K čl. II bodu 5:  
 
Konstatujeme, že v textaci není v rozporu s odůvodněním zapracován 
požadavek, aby farmaceut v záznamech o přípravě a při vykazování úhrady 
zdravotní pojišťovně uvedl kódy podle přílohy č. 1 k vyhlášce. 
Doporučujeme proto buď doplnit po vzoru druhé věty bodu 2 větu přibližně 
následujícího znění: „V takovém případě však musí být kód podle přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 236/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky, uveden v záznamech o přípravě individuálně připravovaného 
léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití a ve výkazech 
úhrady zdravotní pojišťovně.“, anebo vypustit příslušnou pasáž odůvodnění. 

Akceptováno 
 
Čl. II bod 5 byl doplněn o navržené znění. 

Úřad vlády ČR - 
Ministr a 
předseda 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 
RIA) 

 
Akceptováno 
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Legislativní 
rady vlády 
(KML) 
 
Mgr. Kristýna 
Hondlíková           
(e-mail: 
hondlikova.kristy
na@vlada.cz, tel: 
224 002 446) 

3. U vyhlášek předkládaných mimo Plán přípravy vyhlášek, které jsou 
obdobně jako tato novela pouze formálně-technickou úpravou bez 
nových a rozsáhlých dopadů, doporučujeme vždy zvážit možnost podání 
žádosti o výjimku z provedení RIA.  
Samotná povinnost lékařů informovat SÚKL o výsledcích léčby konopím, 
která by jakožto zásadnější změna naplňovala kritéria pro vyhodnocení 
v rámci RIA, již byla zakotvena zákonem č. 262/2019, a to zřejmě bez 
předchozího hlubšího vyhodnocení (pozměňovací návrh PSP ČR). 
Zpracování ZZ RIA k dotčené vyhlášce, která přináší již pouze technické 
a formální upřesnění této povinnosti a je fakticky bez nových 
a rozsáhlých dopadů, se tedy za daných okolností jeví jako zbytečné.   

4. ZZ RIA v předložené podobě neodpovídá zcela požadavkům Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (dále OZ RIA). Doporučujeme 
upravit zejména následující části: 
Definice problému 
Doporučujeme nejdříve stručně popsat výchozí problém, v reakci na 
který byla zákonem č. 262/2019 stanovena povinnost lékařů informovat 
SÚKL o léčbě konopím (viz 1. část odůvodnění). V návaznosti vymezit 
„problém“, který by měla řešit přímo novela vyhlášky, fakticky tedy to, 
v jaké formě, jakém rozsahu a kdy budou lékaři informace poskytovat.  
Identifikace dotčených subjektů 
Doporučujeme uvést, kolika cca lékařů a pacientů se úprava dotkne 
(data jsou dostupná na webových stránkách SAKL).  
Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Doporučujeme více rozvést náklady pro lékaře (viz 6. část odůvodnění) 
a přínosy pro různé dotčené subjekty (např. i s ohledem na problematiku 
hrazení konopí ze zdravotního pojištění).  
Vyhodnocení dopadů 

Doporučujeme stručně reflektovat veškeré oblasti dopadů stanovené OZ 
RIA (opět lze vycházet z odůvodnění). 

Byla doplněna ZZ RIA. 

Ministerstvo 
financí 
 
Mgr. Zdeňka 
Krejčová, e-mail: 

Doporučující připomínka: 
 
k návrhu 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 

Vysvětleno 
 
S ohledem na nutnost notifikace návrhu 
vyhlášky Evropské komisi lze předpokládat, 
že vyhláška nabyde účinnosti v létě 2020, 
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zdenka.krejcova
@mfcr.cz,   
tel. 257042350 

léčebné použití nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme pouze na 
ustanovení § 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého s účinností od 1. ledna 2020 právní předpisy nabývají 
účinnosti  1. ledna  nebo 1. července. Výjimka je v § 3 odst. 4 umožněna pro 
případy, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem. Předkladatel však 
navrhuje účinnost od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je otázkou, zda se na 
navrhovanou vyhlášku bude ještě vztahovat přechodné ustanovení k 
zákonu č. 277/2019 Sb., kterým byla úprava tzv. jednotných dat účinnosti do 
výše zmiňovaného zákona vložena (hovoří o právních předpisech, které 
byly předloženy, aniž blíže specifikuje, co se rozumí předložením), 
případně, zda je zde možné dovodit naléhavý obecný zájem na jiném dni 
účinnosti. Doporučujeme, aby se předkladatel s touto otázkou vypořádal v 
odůvodnění návrhu, který bude součástí materiálu předkládaného k 
projednání v komisích LRV. 

účinnost proto bude stanovena k 1. 7. 2020. 
  

Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Kamila 
Brunovská, 
kamila.brunovska
@mze.cz, tel: 
221 812 014 

K novelizačnímu bodu č. 2 
 
Doporučujeme novelizační bod přeformulovat tak, aby z textu vyplývalo, že 
z dosavadního textu § 3 je věta první nahrazena textem, který zároveň tvoří 
nový odstavec 1 tohoto ustanovení, a věta druhá původního textu se dále 
označuje jako odstavec 2. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu č. 9 
 
Upozorňujeme, že text tohoto bodu neobsahuje změny, které jsou popsány 
v odůvodnění návrhu a vyjádřeny v platném znění s vyznačením 
navržených změn. Jedná se o změny v tabulce Přílohy 2 vyhlášky a o 
deklarované stylistické úpravy. Doporučujeme tedy text novelizačního bodu 
v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno 

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

V článku 3 navrhujeme delší dobu pro nabytí účinnosti takto: „Tato vyhláška 
nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 
po jejím vyhlášení.“.  
Novela si vyžádá změny v informačních systémech, pro jejichž zapracování 
je lhůta 15 dnů nedostatečná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  
 
S ohledem na nutnost notifikace návrhu 
vyhlášky Evropské komisi lze předpokládat, 
že vyhláška nabyde účinnosti v létě 2020, 
účinnost proto bude stanovena k 1. 7. 2020. 
Máme tak za to, že takové stanovení 
účinnosti poskytne dostatečný časový prostor 
na úpravu informačních systémů. 

Unie K bodu č. 7  - §5a se ruší Neakceptováno 
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zaměstnavatels
kých svazů 
 
Michaela 
Urbanová 
 
michaela.urbano
va@uzs.cz 
 

 
Odůvodnění: z důvodové zprávy vyplývá, že zmíněné paragrafové znění 
vzniklo za účelem sběru informací o výsledcích léčby jednotlivých pacientů. 
Tohoto účelu ovšem s takto zamýšleným zněním nelze dosáhnout, neboť 
obecně ke stanovení efektivity terapeutického účinku léčiv je třeba provádět 
měření oproti kontrolnímu vzorku s neúčinnou látkou-placebu, což v tomto 
případě nebude možné, a získaná data proto nebudou mít v tomto směru 
jakoukoliv vypovídající hodnotu o léčebném efektu. 
Navíc, údaje požadované po předepisujícím lékaři na základě ust. § 5a jsou 
buď z velké míry již duplicitně požadovány při samotném vystavování e-
receptu na přípravu IPLP, nebo lze tyto údaje uvést do poznámky při 
předepisování tohoto receptu.  
Toto ustanovení by v případě účinnosti poté kolidovalo se základní 
premisou práva na digitální službu, že v případě, kdy veřejná správa 
disponuje již konkrétními daty, neměla by již tyto data po jiných subjektech 
opětovně požadovat. 
Dále předmětné ustanovení přináší povinnost lékařům provádět 
anonymizaci získaných dat, což je pro lékaře časově náročný proces, kdy 
by navíc tímto úkonem docházelo k dublování základního principu celé 
politiky E-HEALTH, tedy vést data v anonymizované podobě za účelem 
jejich použití pro statistické  
výstupy.  
 

 
MZ ČR eviduje celosvětový nedostatek 
klinických dat souvisejících s léčbou konopím. 
V souvislosti se zavedením úhrady této léčby 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
se zavádí zákonná povinnost hlášení o 
výsledcích léčby konopím pro předepisující 
lékaře (§ 79a) zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech). Inspirací k tomuto návrhu je 
obdobně zavedená povinnost v Německu, 
která je svým rozsahem analogická 
s předloženou novelou vyhlášky. Sběr dat 
bude probíhat pro lékaře co nejméně 
zatěžujícím způsobem a bude následně 
vyhodnocován. Data budou k dispozici 
odborné veřejnosti k jejich využití v klinické 
praxi a dále budou moci být využívána 
k vyhodnocení dostupnosti a oprávněnosti 
léčby konopím. Obdobné postupy sběru dat 
jsou realizovány i v rámci registru pacientů 
léčených vysoce inovativními léčivými 
přípravky. Zákon o léčivech stanovuje, že 
anonymizace bude provedena již na straně 
lékaře. Systém eRecept není zákonem zřízen 
za účelem sběru těchto anonymizovaných 
dat. 
 
 

Zavádí se nová příloha č. 4 (viz. příloha č.4) 
 
Odůvodnění: nově vzniklá příloha č. 4 je charakteristika látky „extrakt 
z konopí pro léčebné použití“. Tato látka, vyráběna v souladu s podmínkami 
správné výrobní praxe, bude nově mít status léčivé látky. Nově zavedený 
pojem extrakt z konopí pro léčebné použití je v současné době obsažen 
v návrhu novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, kde se 
uvádí, že „Extraktem z konopí pro léčebné použití takový extrakt z konopí 
pro léčebné použití, který je vyroben držitelem certifikátu výrobce léčivých 

Vysvětleno 
 
Novela neřeší a ani nemůže bez zákonného 
zmocnění řešit změny v zavedení léčivé látky 
extrakt z konopí pro léčebné použití do 
klinické praxe. V souvislosti s novelizací 
zákona č.167/1998 Sb., o návykových 
látkách, bude v rámci přípravy prováděcího 
právního předpisu prostor pro vypořádání 
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látek podle § 70 zákona o léčivech a zároveň splňuje parametry podle 
jiného právního předpisu“, kdy jiným předpisem je právě vyhlášky č. 
236/2015 Sb. Zavedením této přílohy dojde k přesnému popisu charakteru 
látky extrakt z konopí pro léčebné použití, která, vyrobena držiteli certifikátu 
GMP bude považována za léčivou látku, z níž bude pacientovi 
poskytovatelem lékárenské péče individuálně připravován léčivý přípravek 
do žádaných lékových forem dle zadání lékaře. V současné době nelze tyto 
extrakty připravit jinak než formou IPLP, což není pro poskytovatele 
lékárenské péče ekonomicky zvládatelné. Zavedením léčivé látky extrakt z 
konopí pro léčebné použití lze poskytovatelům lékárenské péče dodávat 
hotový extrakt od výrobců léčivých látek, kdy poskytovatelé lékárenské 
pouze připraví z této látky žádanou lékovou formu. 
V důvodové zprávě k novele této vyhlášky je uvedeno, že „Inspirací byl 
vládní projekt, který byl zahájen v Německu“. Rovněž tato nová příloha č. 4 
plně reflektuje návrh německého lékopisného článku upravujícího extrakty 
z konopí pro léčebné použití. 
 

případných návrhů s tímto zacílením. 

 
V Praze dne: 10. 1. 2020 
Vypracoval: Mgr. Petr Davídek Podpis: 
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