
IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RIA 

 
 

1. Důvod předložení a cíle 

1. 1 Název návrhu novely vyhlášky 

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. 

1. 2 Definice problému 

Pro léčbu individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí pro léčebné 
použití nebyla dosud stanovena žádná úhrada ze systému veřejného zdravotního pojištění a 
rovněž neexistují relevantní klinické studie, které by se věnovaly této léčbě a na základě 
kterých by mohla být úhrada standardně stanovena. 

Zákonem č. 262/2019 Sb. byl novelizován zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Touto novelou 
bylo mj. doplněno ustanovení § 79a zákona o léčivech o odstavec 4 ukládající lékařům 
předepisujícím individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné 
použití povinnost pravidelně poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o 
výsledcích léčby jednotlivých pacientů, a to v anonymizované podobě. Cílem tohoto 
ustanovení je zajištění klinických dat, a to tak, aby se tato data mohla využít jak pro 
medicínskou praxi, tak i v souvislosti s novelou zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění provedená rovněž zákonem 
č.262/2019 Sb. umožňuje hradit individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí 
pro léčebné použití při poskytování ambulantní zdravotní péče z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, a to ve výši 90 % ceny pro konečného spotřebitele, v množství nejvýše 
30 g konopí pro léčebné použití měsíčně.  Ministerstvo zdravotnictví má podle této novely 
stanovit v cenovém předpisu maximální cenu takového individuálně připravovaného léčivého 
přípravku pro každý druh léčebného konopí. Revizní lékař může na základě odůvodnění 
předepisujícího lékaře schválit předepsání a úhradu léčivého přípravku i v množství 
přesahujícím limit, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce. I pro aplikaci tohoto ustanovení, 
pro zajištění co největší efektivity vynakládání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a 
zajištění dostupnosti takovéto léčby pacientům budou sloužit klinická data poskytovaná lékaři 
na základě ustanovení § 79a odst. 4 zákona o léčivech. 

Podrobnosti, strukturu, formu, způsob a časový interval poskytování informací svěřuje platná 
právní úprava prováděcímu právnímu předpisu. Uvedená podzákonná úprava však zatím 
neexistuje a je nutné ji přijmout. Bez přijetí podrobné úpravy není možné hlášení provádět, 
jelikož povinné subjekty neznají podmínky a způsob, jak svoji zákonnou povinnost řádně plnit. 
S ohledem na uvedené cíle je tak navrhována novela stávající vyhlášky č.236/2015 Sb., o 
stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době není prováděcí právní předpis, který by stanovil, jaké údaje, v jaké struktuře, 
jakou formou, způsobem ani v jakých intervalech mají lékaři předepisující individuálně 
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připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití poskytovat Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv. 
 
1. 4 Zhodnocení stávající právní úpravy 

Stávající právní úprava tak neumožňuje, aby lékaři předepisující individuálně připravovaný 
léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití splnili povinnost, kterou jim zákon o 
léčivech ukládá.  

 

1. 5 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou  

- Státní ústav pro kontrolu léčiv 
- Ministerstvo zdravotnictví 
- poskytovatelé zdravotních služeb  
- pojištěnci 
- zdravotní pojišťovny 

 
Konkrétně se úprava dotkne 141 lékařů, kteří jsou oprávnění k předepisování individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (údaj k 31. 12. 2019) 
a cca 450 pacientů, kteří dle statistik ze 4. čtvrtletí roku 2019 užívají individuálně připravované 
léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití. 

 
 

1. 6 Popis cílového stavu 

Cílem je specifikovat informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů, které jsou lékaři 
předepisující individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití 
povinni podle § 79a odst. 4 zákona o léčivech povinni pravidelně poskytovat Státnímu ústavu 
pro kontrolu léčiv. Tedy stanovit jejich strukturu, ale také formu, způsob a časový interval 
poskytování těchto informací, a to tak, aby byl zajištěn účel, pro který jsou tyto informace 
poskytovány (viz bod 1.2) s minimalizací finančních nákladů a s minimalizací administrativní 
zátěže jak pro lékaře tyto informace poskytující, tak pro státní orgány předané informace 
zpracovávající. 

1. 7 Zhodnocení rizika 

Při zachování současného stavu by lékaři poté, co § 79a odst. 4 zákona o léčivech nabyde 
účinnosti (po 1.1.2020), nemohli plnit uloženou povinnost poskytovat informace o výsledcích 
léčby jednotlivých pacientů, k jejichž léčbě byly předepsány individuálně připravované léčivé 
přípravky. Absence těchto klinických dat k léčbě konopím by znamenala pokračovat ve 
stávajícím nejednotném přístupu k této léčbě, nemohly by být zpracovány standardy obvyklé 
u ostatních terapeutických léčebných postupů, a to z důvodu trvajícího nedostatku klinických 
dat z medicínské praxe. S účinností od 1.12.2019 je možné hradit takovouto léčbu 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud nebudou k dispozici validní informace o 
průběhu léčby, významně to sníží možnosti vyhodnocovat a regulovat efektivnost vynakládání 
finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění na tuto léčbu, což by mělo negativní 
dopady nejen finančního charakteru, ale negativně by se tento stav odrazil i na dostupnosti 
léčby pro pacienty.  
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2. Návrh variant řešení  
 

Varianta 1 

Zachování stávajícího stavu právní úpravy. 

Varianta 2 

Vyhláškou doplnit do vyhlášky č. 236/2015 Sb. ustanovení specifikující jaké údaje o výsledcích 
léčby jednotlivých pacientů, v jaké struktuře, jakou formou, jakým způsobem a v jakých 
intervalech mají lékaři předepisující individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem 
konopí pro léčebné použití poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 

Rozsah údajů je zákonem limitován tak, že musí jít o informace týkající se léčby jednotlivých 
pacientů a že musí jít o údaje anonymizované. Při stanovení rozsahu údajů byl uvažován účel, 
za jakým jsou shromažďovány, tedy že musí jít o klinické údaje o léčbě individuálně 
připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití, jejichž vyhodnocení 
bude využitelné jak pro medicínskou praxi, tak i pro regulaci úhrady této léčby z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.    

Jedná se o informace o předepisujícím lékaři, pacientovi, jemuž je léčba poskytována, o léčbě 
a o předepisovaném konopí.  

 
• Pokud se týká informací o pacientovi bude pro uvedené účely postačovat 

informace o věku pacienta, jeho pohlaví, o diagnóze základního onemocnění, 
které vede ke zdravotnímu problému, pro který bylo konopí předepsáno, 
o diagnóze k léčbě konopím pro léčebné použití. Současně jsou pro využití 
informací pro medicínské účely důležité informace o léčivech užívaných 
současně s konopím pro léčebné použití. 

• Pokud se jedná o údaje o předepisovaném konopí pro léčebné použití, budou 
pro uvedené účely nezbytné informace v rozsahu předepsaný druh, léková 
forma a množství lékové formy předepsané za sledované období. Aby byly 
informace, co nejvíce využitelné pro účely medicínské praxe, je navrhováno 
rozšíření druhů konopí, které je možno použít pro předepsání, přípravu, výdej 
a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro 
léčebné použití. Namísto původního jediného druhu Canabis sativa L. je 
navrhováno použití i druhu Canabis Indica L. Vyhláška obsahuje rovněž 
zpřesnění informací o poměru THC a CBD použitého konopí.  

• Pokud se jedná o údaje o průběhu léčby konopím pro léčebné použití, jsou 
významnými údaji údaj o trvání nemoci před nasazením léčby konopím pro 
léčebné použití, o délce léčby, dále informace o nežádoucích účincích, které se 
během léčby vyskytly, hodnocení výsledku léčby z pohledu předepisujícího 
lékaře a údaj o ukončení léčby a důvodech ukončení. 

 
a) Dále zmocňovací ustanovení ukládá stanovit interval podávání informací. Byly 

uvažovány tyto intervaly – měsíční, roční nebo tříletý. Jako nevhodnější byl stanoven 
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interval roční. Údaje poskytované za toto období budou mít optimální vypovídací 
hodnotu, optimální bude i zatížení jak subjektů, které budou informace poskytovat, tak 
i subjektů, které budou poskytnuté informace zpracovávat. Měsíční interval je 
vzhledem k délce léčby u indikací stanovených stávajícími právními předpisy, při 
kterých může být konopí pro léčené použití předepsáno, nevhodný. Tříletý interval je 
příliš dlouhý z hlediska flexibilnosti pro využití pro regulaci dostupnosti, resp. pro 
posouzení efektivnosti vynakládání finančních prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění. 
 

b) Pokud se týká struktury předávaných dat, vyplývá již ze znění zákonného ustanovení, 
že údaje musí být strukturované. Vzhledem k tomu byla příloha 1 doplněna rovněž o 
kódové označení jednotlivých druhů konopí s různým obsahem THC a CBD. 
 

c) Pokud se týká formy a způsobu předávání informací, je v současné době upřednostněn 
vzhledem k celkovému trendu zpracovávání dat, elektronický způsob. Pro minimalizaci 
administrativní zátěže byl zvolen způsob předání informací vyplněním interaktivního 
formuláře zveřejněného na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Identifikace nákladů a přínosů a jejich vyhodnocení 

Varianta 1 

Tato varianta není spojena s žádným přínosem. Zachování stávajícího stavu by znamenalo 
značnou právní nejistotu pro lékaře, zda vůbec a jak plnit povinnost uloženou zákonem. Nebyl 
by naplněn účel, pro který byla povinnost uložena, totiž zajistit validní klinická data, jejichž 
vyhodnocení přispěje ke zlepšení medicínské praxe (umožní zajištění jednotného přístupu 
k léčbě, nastavení obdobných standardů, jaké jsou obvyklé u ostatních terapeutických 
léčebných postupů).  

Varianta neznamená žádný finanční přínos, spíše lze předpokládat negativní dopady, kdy bez 
validních klinických dat by bylo obtížné zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění na léčbu individuálně připravovanými léčivými přípravky 
s obsahem konopí pro léčebné použití. Dostupnost této léčby pro pacienty by byla omezenější. 

Nebyl by naplněn smysl nové právní úpravy obsažené v § 79a odst. 4 zákona o léčivech a 
§ 39a zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Varianta 2 

Tato varianta znamená zajistit splnění účelu nové právní úpravy obsažené v § 79a odst. 4 
zákona o léčivech a § 39a zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud se týká finančních 
dopadů, tato varianta zajišťuje provedení zákonného ustanovení s minimálními náklady. 
Poskytování údajů a jejich zpracování bude probíhat elektronicky prostřednictvím formuláře 
zveřejněného na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zpracování bude zajištěno 
dosavadním technickým a personálním vybavením.  

K přenosu údajů budou moci lékaři využít formulář, který bude zveřejněn na webu SÚKL a 
který bude technicky připraven s ohledem na minimální zátěž předepisujících lékařů (většina 
hlášených údajů bude v číselníkové podobě). V případě, že lékař bude chtít pro vyplňování a 
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zasílání elektronického formuláře využívat svůj stávající lékařský software, nelze zcela 
vyloučit, že bude takové rozšíření funkcionality ze strany dodavatele zpoplatněno. Lékař však 
bude mít vždy možnost zcela bez dalších dodatečných nákladů vyplnit a odeslat na stránkách 
Ústavu dostupný elektronický formulář. Očekáváné finanční dopady do podnikatelského 
prostředí jsou tak zanedbatelné. 

Rozsah klinických údajů a interval jejich poskytování je stanoven tak, aby měl dostatečnou 
vypovídací hodnotu a poskytl dostatek validních informací pro medicínskou praxi, ale i pro 
státní správu pro hodnocení efektivity vynakládaných finančních prostředků z veřejného 
zdravotního pojištění. Nasbírané údaje pomohou zhodnotit efektivitu poskytované úhrady a 
případně provést její vhodné korekce. To vše tak přispěje ke zkvalitnění léčby a zvýšení 
dostupnosti této léčby pro pacienty. 

Hlavním přínosem navržené varianty tak bude zvýšená dostupnost zdravotní péče pro 
pacienty a efektivnější využívání finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního 
pojištění. 

Vyhodnocení variant 

Varianta 1  

Řešení podle této varianty nevede k cílům sledovaným novou právní úpravou obsaženou v § 
79a odst. 4 zákona o léčivech a § 39a zákona o veřejném zdravotním pojištění  

Navíc znamená vysoké riziko zbytečných nákladů a negativní dopady jak v oblasti poskytování 
zdravotních služeb, tak v oblasti dostupnosti této léčby pro pacienty, rovněž tak v oblasti 
čerpání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. 

Varianta 2 

Řešení navržené v této variantě vede k cíli stanovenému v bodě 1.5.  

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 1 přestavuje ve svém výsledku nežádoucí stav právní úpravy této oblasti a z toho 
plynoucí riziko nenaplnění cíle, pro který byla povinnost zákonem uložena. Tento stav se jeví 
jako ekonomicky nepříznivé řešení.  

Stanovené cíle lze nejlépe naplnit řešením podle varianty 2. 

Z toho důvodu se pro řešení navrhuje změna vyhlášky č.236/2015 Sb., o stanovení 
podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. 

 

4. Závěr (Stanovení celkového řešení) 

Zvoleným řešením tak je předložení 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. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci navržené regulace bude odpovědné Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední 
orgán státní správy v regulované oblasti.   
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Státní ústav pro kontrolu léčiv bude odpovídat za realizaci. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy by měl po uplynutí 3 let od účinnosti zhodnotit 

- zda právní úprava skutečně sleduje cíle právní úpravy 
- negativní dopady nové právní úpravy na regulované subjekty a na pacienty 
- pozitivní dopady nové právní úpravy na regulované subjekty a na pacienty 

a poskytnout tak celkové zhodnocení poměru uvedených negativních a pozitivních dopadů. 

Za přezkum účinnosti navržené regulace bude odpovědné Ministerstvo zdravotnictví  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Data jsou získána z činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

Návrh byl konzultován se spolupředkládajícím Ministerstvem zemědělství. 

Konzultace proběhly v rámci přípravy novely zákona o léčivech, tj. zákona č. 262/2019 Sb. a 
v rámci přípravy návrhu vyhlášky, a to s těmito dotčenými subjekty: 

- Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP 

- Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP 

- Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 
Mgr. Viktor Knapp 
e-mail: viktor.knapp@sukl.cz 
tel. 272 185 900 
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