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Úvod 

 Léčivé přípravky jsou důležitou součástí životů mnoha lidí, neboť téměř každý z nás 

potřebuje, ať už ve větší či menší míře, užívat látky, které jsou schopné minimalizovat vnější 

nežádoucí vlivy působící na organismus člověka, předcházet jim nebo je zcela odstranit, přičemž 

tyto negativní vlivy s postupem času neustále narůstají, a to ať už se jedná například o infekční 

nemoci anebo nemoci způsobené v důsledku současného životního stylu.1 V této souvislosti je také 

vhodné uvést, že s rostoucím věkem pacientů, kvůli řetězení somatických a psychických poruch, 

roste výskyt polypragmazie, tedy užívání příliš velkého množství léků,2 což v případě 

nedostatečné kontroly vzájemných interakcí jednotlivých léčivých přípravků může zcela změnit 

původně zamýšlený účinek léčivých přípravků a ve výsledku i ohrozit život pacienta. 

Léčivé přípravky jsou s ohledem na jejich zdravotní a ekonomický význam „celosvětově 

předmětem zvláštních regulačních opatření, která se vztahují zejména k zajištění jejich kvality, 

účinnosti, bezpečnosti a správnosti o nich podávaných informací při poskytování zdravotní a 

veterinární péče.“3 Obchod s léčivy je navíc velmi lukrativním odvětvím průmyslu, v němž se 

přirozeně vyskytuje nežádoucí kriminální činnost spočívající v obchodování s padělanými a 

nelegálními léčivými přípravky, přičemž její společenská škodlivost je velmi vysoká. Aby se 

předešlo tomuto nedovolenému nakládání s léčivými přípravky, byla zajištěna jejich nabídka, 

dostupnost a zejména bezpečnost jejich užívání, je nutné, aby tato oblast byla vysoce regulovaná 

a aby tedy bylo zajištěno, že hlavním a nejdůležitějším cílem všech pravidel nakládání s léčivými 

přípravky byla ochrana veřejného zdraví.4 Při posuzování bezpečnosti užívání léčivých přípravků 

je vždy potřeba hodnotit jejich prospěšnost a současně rizika, která mohou být s jejich užíváním 

spojena a tato hlediska musí být brána v potaz při veškeré interpretaci a aplikaci právních norem, 

které se úpravy léčivých přípravků dotýkají.  

Domnívám se, že téma výdeje léčivých přípravků je odbornou i laickou veřejností často 

opomíjeno a že výdej léčivých přípravků je považován pouhé předání požadovaného léčivého 

přípravku, přitom se jedná o důležitou zdravotní službu, jejíž součástí je celá řada odborných 

 
1 Acces to medicine index 2018. Executive summary. [online]. [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: 

https://accesstomedicinefoundation.org/media/uploads/downloads/5e27136ad13c9_Access_to_Medicine_Inde

x_2018.pdf 
2 KROMBHOLZ, Richard. DRÁSTOVÁ, Hana. Interní medicína pro praxi. Polypragmázie – neblahý fenomén nejen 

v gerontopsychiatrii. 2012. Str. 8-9. [online]. [cit: 12. 8. 2020]. Dostupné na: 

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2013/08/07.pdf  
3 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), č. 378/2007 Dz. 
4 Bod 2 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, o kodexu Společenství týkajícího se 

humánních léčivých přípravků 

https://accesstomedicinefoundation.org/media/uploads/downloads/5e27136ad13c9_Access_to_Medicine_Index_2018.pdf
https://accesstomedicinefoundation.org/media/uploads/downloads/5e27136ad13c9_Access_to_Medicine_Index_2018.pdf
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2013/08/07.pdf
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úkonů.5 Oblast výdeje léčivých přípravků je podle mého názoru, v literatuře nedostatečně 

zpracovávaným tématem. K této problematice nebyla dosud napsána žádná knižní publikace, 

v České republice existuje pouze jediná ucelená monografie zabývající se farmaceutickým 

právem6 a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) se dokonce nedočkal ani zpracování vlastního 

komentáře. Kvůli ekonomickému významu léčivých přípravků se mnoho dostupných publikací či 

kvalifikačních prací zaměřuje na oblast cenové a úhradové regulace léčivých přípravků, případně 

na problematiku regulace reklamy na léčivé přípravky. V této práci jsem se však s ohledem na to, 

že považuji za žádoucí provést analýzu vztahu mezi lékárnami a pacienty a dále s ohledem na 

vzrůstající elektronizaci a modernizaci veškerých odvětví průmyslu, včetně průmyslu 

farmaceutického, rozhodla blíže zaměřit na oblast výdeje léčiv, zejména na zásilkový výdej 

léčivých přípravků. Nadto je výdej léčivých přípravků v současné době i s ohledem na nedávnou 

novelu zákona o léčivech zavádějící systém eRecept velmi aktuálním tématem.  

Cílem mé diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o právní problematice výdeje 

léčivých přípravků ve světle stávajících právních předpisů České republiky, případně upozornit na 

nedostatky v platné právní úpravě a navrhnout změny de lege ferenda. V této práci budou využity 

zejména analytické a deskriptivní metody, kdy bude provedena analýza dostupných legislativních 

zdrojů a odborné literatury za současného využití znalostí některých současných správních řízení 

a k tomu přiléhající judikatury českých soudů, případně Soudního dvora Evropské unie.  

Za účelem naplnění výše uvedených cílů je práce rozdělena do pěti hlavních částí. První 

část bude následně rozdělena do tří kapitol a první z nich se bude zabývat deskripcí základních 

legislativních pojmů, které se v práci opakovaně vyskytují a jejichž základní vymezení je nezbytné 

pro pochopení problematiky výdeje léčivých přípravků. Jedná se zejména o definici 

farmaceutického práva a dále o rozlišení pojmů léčivo, léčivá látka a léčivý přípravek. Dále v této 

části práce budou rozebrány základní prameny právní úpravy na české i unijní úrovni, které se 

tématu výdeje léčivých přípravků dotýkají, přičemž nejblíže bude rozebrán zákon o léčivech, který 

je stěžejním předpisem v dané oblasti, a jeho prováděcí podzákonné předpisy. Podrobná analýza 

bude rovněž provedena u pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“), jakožto 

jedné z forem správních činností a jejich případnému oprávnění závazně stanovit práva a 

povinnosti jejich adresátům. Třetí kapitola první části práce se bude věnovat nejdůležitějším 

 
5 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav., VOJTEK, Petr., ARNOŠTOVÁ, Lenka. T. a kol. Zdravotnictví a právo. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 176. 
6 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014.  
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orgánům veřejné moci regulující oblast výdeje léčivých přípravků, tedy působnosti Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, Ústavu a České lékárnické komory. 

Druhá část práce poskytne analýzu současné úpravy výdeje léčivých přípravků, přičemž 

zde budou definovány základní náležitosti poskytování lékárenské péče pacientům, oprávnění a 

povinnosti osob vydávajících léčivé přípravky a charakterizovány jednotlivé způsoby výdeje 

léčivých přípravků v závislosti na druhu vydávaných léčivých přípravků.  

Zásilkový výdej léčivých přípravků, i přes to, že je jedním z možných způsobů výdeje 

léčivých přípravků, bude vyčleněn do samostatné třetí části této práce, neboť se typově od běžného 

výdeje značně liší. V této části tedy bude vymezena jeho charakteristika, podmínky pro zahájení 

jeho provádění, analýza některých sporných otázek ohledně regulace zásilkového výdeje a 

případné návrhy de lege ferenda. V této části se budu zabývat také otázkami nezávazných rezervací 

léčivých přípravků a nesprávného posuzování takových rezervací za způsob provádění 

zásilkového výdeje.  

Čtvrtá část práce se bude věnovat regulaci reklamy na léčivé přípravky. Reklamu léčivých 

přípravků je dle mého názoru vhodné do této práce zařadit, jelikož má přímý vliv na to, jaké léčivé 

přípravky a v jakém množství budou vydávány, neboť se jedná o formu šíření informací, 

přesvědčování, průzkumů nebo pobídek, jež má za účel podpořit předepisování, dodávání, výdej, 

prodej nebo spotřebu léčivých přípravků.7 Z hlediska adresátů reklamy se dělí na reklamu 

zaměřenou na odborníky a reklamu zaměřenou na širokou veřejnost, přičemž větší důraz ve své 

práci kladu na reklamu zaměřenou na odborníky, zejména na problematiku regulace 

transparentnosti plateb poskytovaných odborníkům, jakožto potenciálně nebezpečnou oblast pro 

výskyt korupčního jednání.8 

Pátá část práce poskytne vhled do problematiky kontrolní činnosti veřejné správy, a to 

správního dozoru uplatňovaného v oblasti výdeje léčivých přípravků ze strany Ústavu vůči 

nepodřízeným subjektům. Prostor bude věnován i úpravě správního trestání ze strany Ústavu za 

přestupky uvedené v zákoně o léčivech a k oběma institutům budou uvedeny i souhrnné informace 

týkající se kontrol provedených v roce 2019 a v jejich důsledku následně zahájených 

přestupkových řízení. 

Tato práce je zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 20. 8. 2020. 

 
7 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.  
8 GULLAND, Anne. Top drug companies are making drugs more accessible but are also guilty of corruption, report 

says in: The BMJ. 2014.[online]. [cit. 6. 8. 2020] Dostupné z: http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6834  

http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6834
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1. Obecně  

Zákon o léčivech rozlišuje primárně humánní a veterinární léčivé přípravky. Dále v tomto 

článku sice rozebírám převážně obecné definice veškerých léčivých přípravků, jak jsou uvedeny 

v zákoně o léčivech, ve své diplomové práci se nicméně zaobírám pouze humánními léčivými 

přípravky – tedy takovými, které jsou určeny pro použití u lidí anebo podání lidem.9  

1.1. Vymezení základních pojmů 

Problematika léčiv se řadí do oblasti farmaceutického práva, které se řadí do kontextu práva 

zdravotnického, přičemž zdravotnickým právem se rozumí „kompilát právních předpisů, kterými 

se upravují právní vztahy související s právem za zdravotní péči, jejím výkonem a odpovědností za 

její poskytování“.10 Do oboru práva zdravotnického se kromě práva farmaceutického dále řadí také 

právo medicínské, právo veřejného zdravotního pojištění a právo týkající se oblasti ochrany 

veřejného zdraví.11 Oproti medicínskému právu, které obsahuje kromě veřejnoprávní úpravy také 

významné soukromoprávní aspekty a zaměřuje se na základní práva a povinnosti zdravotnických 

pracovníků a pacientů při poskytování zdravotní péče, farmaceutické právo se řadí výlučně do 

systému práva veřejného, konkrétně do oblasti práva správního. 

V teorii jsou rozlišovány dvě pojetí farmaceutického práva, a sice užší a širší pojetí. 

V případě užšího pojetí se farmaceutickým právem rozumí „regulace léčivých přípravků, resp. 

subjektů, které s léčivými přípravky nakládají“12 a v širším pojetí se farmaceutickým právem 

rozumí „právní vztahy, které vznikají, mění se a zanikají při správněprávní regulaci léčivých 

přípravků, popř. zdravotnických prostředků a dalších úzce souvisejících produktů“.13  

Jak již bylo výše nastíněno, farmaceutické právo je souborem norem, které na 

veřejnoprávní úrovni regulují otázky přímo se dotýkající lidského zdraví. Je tedy nutné, aby tato 

oblast byla dostatečně a podrobně regulována a aby se úprava dotýkala celého procesu zpracování 

léčiv, tzn. od jejich výroby, přes registraci, distribuci, předepisování, výdej (prodej – v případě 

vyhrazených léčivých přípravků), farmakovigilanci14 až po jejich používání a následné 

odstraňování nepoužitelných léčiv.  

 
9 Srov. ustanovení § 1 odst. 1, písm. a) zákona o léčivech. 
10 SOVOVÁ, Olga. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. s. 10.  
11 ŠUSTEK, Petr a HOLČAPEK, Tomáš. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 31.  
12 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014. s. 22.  
13 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014. s. 23.  
14 Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o léčivech, se farmakovigilancí rozumí dohled nad léčivými přípravky směřující 

k zajištění bezpečnosti a co nejpříznivějšího poměru rizika a prospěšnosti léčivého přípravku. 
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1.1.1. Léčivo, látka, léčivá látka  

Léčivem se ve smyslu zákona o léčivech rozumí souhrn léčivých přípravků a léčivých 

látek.15 Pro zřetelnější vymezení tohoto souhrnného názvu je však nutné dále definovat pojmy 

látka, resp. léčivá látka a léčivý přípravek.  

Látkou je pro účely farmaceutického práva jakákoliv látka, u níž nezáleží na jejím původu 

– například tedy původu živočišného, rostlinného nebo chemického.16 V případě lidského původu 

se může například jednat o lidskou krev a její složky nebo přípravky z ní, v případě živočišného 

původu můžeme mluvit o celých živočiších nebo částech jejich organismů, také jejich sekrety, 

extrakty a přípravky z jejich krve, různé živočišné mikroorganismy apod. Látku můžeme dělit na 

léčivou látku nebo pomocnou látku.  

Léčivou látkou může být „jakákoliv látka nebo směs látek určená k použití při výrobě nebo 

přípravě léčivého přípravku, která se po použití při této výrobě nebo přípravě stane účinnou 

složkou léčivého přípravku určenou k vyvinutí farmakologického, imunologického nebo 

metabolického účinku za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění fyziologických funkcí anebo ke 

stanovení lékařské diagnózy“.17 

Pomocnou látku zákon o léčivech naopak definuje negativně, a to tak, že pomocnou látkou 

může být jakákoliv složka léčivého přípravku, která není léčivou látkou nebo obalovým 

materiálem.18 Pomocná látka nemá žádným způsobem účinkovat na zdraví lidí nebo zvířat a 

účelem jejich používání je usnadnění výroby, uchovávání a podávání léků, tedy zpracování. Mezi 

pomocné látky patří plniva, která se užívají pro zvětření objemu léčivých přípravků, rozvolňovadla 

nebo rozpouštědla, díky kterým se tablety v organismu lépe rozpadají a rozpouští anebo například 

barviva a chuťová či čichová korigencia, jejichž účelem je pouze zlepšit estetické, chuťové nebo 

čichové vlastnosti léčivých přípravků.19 

 

1.1.2. Léčivé přípravky  

Na základě zákona o léčivech rozeznáváme dvě pojetí definice léčivého přípravku, a to 

pojetí formální a materiální.20 Formální pojetí definice léčivého přípravku je v zákoně o léčivech 

 
15 Srov. ustanovení § 1 odst. 1, písm. a) zákona o léčivech.  
16 Srov. ustanovení § 2 odst. 3 zákona o léčivech. 
17 Srov. ustanovení § 2 odst. 4, písm. a) zákona o léčivech. 
18 Srov. ustanovení § 2 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech. 
19 ENCYKLOPEDIE SÚKL. Z čeho se lék skládá? Co je léčivá a pomocná látka? Olecich.cz [online]. [cit. 2019-02-

26]. Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/z-ceho-se-lek-sklada-co-je-leciva-a-pomocna-latka  
20 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014. Str. 33.  

http://www.olecich.cz/encyklopedie/z-ceho-se-lek-sklada-co-je-leciva-a-pomocna-latka
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užito taxativním výčtem jednotlivých kategorií léčivých přípravků,21 zmínit lze zejména humánní 

léčivé přípravky, vyhrazené léčivé přípravky apod. Materiální pojetí v sobě naopak zahrnuje dvě 

definice léčivého přípravku, a to definici podle prezentace a podle funkce uvedené v ustanovení § 

2 odst. 1 zákona o léčivech, které rozebírám níže. Příslušné ustanovení je přitom formulováno 

alternativně. To znamená, že určitý přípravek je léčivým přípravkem i za předpokladu naplnění 

pouze jedné z níže uvedených definic.22  

 

1.1.2.1 Definice podle prezentace 

Definice podle prezentace uvedená v první části dotčeného ustanovení vymezuje léčivý 

přípravek jako látku nebo kombinaci látek, která je prezentovaná s tím, že má léčebné nebo 

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat.23 Na základě této definice je zřejmé, 

že není důležité, jestli léčivý přípravek ve skutečnosti má nebo nemá léčivé či preventivní 

vlastnosti, ale záleží zcela na tom, jakým způsobem je léčivý přípravek prezentován. Podle 

judikatury Soudního dvora Evropské unie se za prezentaci účelu léčby nebo předcházení nemoci 

považuje stav, kdy je výrobek „jako takový výslovně popsán nebo doporučen, případně je to 

uvedeno na etiketě, v příbalovém letáku nebo ústně“,24 přičemž platí, že při užití pojmu prezentace 

výrobku je třeba používat extenzivní výklad.25 Smyslem této úpravy je ochrana průměrného 

spotřebitele, který s ohledem na prezentaci výrobku, byť i nepřímo, může důvodně očekávat, že 

daný přípravek skutečně má léčivé nebo preventivní vlastnosti, i když ve skutečnosti tyto vlastnosti 

buď nemá, nebo nebyly klinicky prokázány – není proto vyloučena ani situace, kdy za léčivý 

přípravek budou považovány i výrobky bez takových vlastností.26 V souvislosti s výše uvedeným 

rozsudkem považuji za vhodné vymezit pojem průměrného spotřebitele, který sice nemá oporu 

v žádném tuzemském zákonném ustanovení, nicméně jeho výklad byl několikrát proveden 

Soudním dvorem Evropské unie, na nějž následně navázal také Nejvyšší soud České republiky. 

 
21 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 zákona o léčivech. 
22 Ke stejnému závěru dospěl také Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 9. června 2015, sp. zn. C-

211/03, (spojené řízení s C-299/03 a C 316/03 až C-318/03). 
23 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona o léčivech. 
24 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. C-319/05. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž.: „Směrnice 2001/83 tím, že se opírá o kritérium prezentace výrobku, má za cíl zahrnout nejen léčivé 

přípravky, které mají skutečný léčebný nebo lékařský účinek, ale rovněž výrobky, které nejsou dostatečně účinné 

nebo které nemají účinek, který jsou spotřebitelé oprávněni očekávat s ohledem na jejich prezentaci. Uvedená 

směrnice tak směřuje k ochraně třeba spotřebitelů nejen před škodlivými nebo toxickými léčivými přípravky jako 

takovými, ale rovněž před různými výrobky používanými namísto vhodných léků.“ 
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Průměrným spotřebitelem se tedy rozumí „spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné 

míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.“27 

 Podle názoru Ústavu nedochází v případě výslovného popisu výrobku nebo jeho 

doporučení k léčbě či prevenci onemocnění k pochybnostem o kvalifikaci výrobku a v takovém 

případě se bude vždy jednat o léčivý přípravek podle prezentace.28 V praxi však k problémům 

týkajícím se kvalifikace určitého přípravku jakožto léčivého přípravku dojít může, a to například 

v případě srovnávání se zdravotnickými prostředky,29 a to zejména v případech, kdy některé druhy 

zdravotnických prostředků jsou taktéž prezentovány s určitými léčebnými či preventivními 

vlastnostmi, jedná se typicky o zdravotnické prostředky sloužící k léčbě choroby nebo k mírnění 

jejích příznaků. I přes to, že se v praxi tedy často vyskytují interpretační problémy týkající se výše 

uvedené kvalifikace jednotlivých výrobků, tak platí, že v jednom státě nemohou být dva výrobky 

s obsahem shodné látky a shodným mechanismem účinku zařazeny do dvou rozdílných kategorií30 

– nejčastěji se to tedy bude týkat kolize léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, není však 

vyloučena ani kolize s dalšími podobnými výrobky, typicky doplňky stravy31 nebo kosmetické 

přípravky, které mohou mít v určitých případech podobné vlastnosti jako právě léčivé přípravky.  

 

1.1.2.2 Definice podle funkce  

Léčivý přípravek podle funkce je definován jako „látka nebo kombinace látek, kterou lze 

u lidí nebo zvířat použít nebo jim ji podat, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění 

fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického 

účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy“.32 

 
27 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2011, sp. zn 23 Cdo 1748/2010 a dále také například 

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. července 1998, sp. zn. C-210/96.  
28 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokyn Ústavu UST-30 verze 4, Základní principy rozlišování humánních léčivých 

přípravků od jiných výrobků. [online]. [cit. 2019-02-26]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4  
29 Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích se zdravotnickým prostředkem rozumí „nástroj, 

přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému 

použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál 

nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem stanovení diagnózy, prevence, monitorování, 

léčby nebo mírnění onemocnění, stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo 

zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, 

nebo kontroly početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky 

podpořena.“ 
30 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. října 2013, sp. zn. C-109/12. 
31 Dle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů se doplňkem stravy rozumí „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a 

která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým 

účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených 

množstvích.“ 
32 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona o léčivech.  

http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4
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 Na rozdíl od hlediska posuzování léčivého přípravku podle jeho prezentace se v tomto 

případě jedná o konkrétní mechanismy působení léčivých přípravků na lidské zdraví. Z tohoto 

důvodu se bude vždy jednat o látky, které mají skutečný vliv na lidské tělo. Soudní dvůr Evropské 

unie vymezil, že v případě definice podle funkce je důležité, aby se takto kvalifikovaly pouze látky 

s prokázaným významným vlivem na metabolismus, přičemž je nutné se vyhýbat situacím, kdy 

vliv určité látky na lidské tělo nebude dostatečně významný na to, aby byl schopen změnit 

podmínky jeho fungování.33 Toto posuzování se přitom vztahuje na množství léčivého přípravku, 

jehož dávkování je běžně doporučováno. Skutečnost, že daný přípravek má předvídané vlastnosti 

léčivého přípravku pouze tehdy, pokud je užíván ve větším množství, než je výrobcem 

doporučováno, tak nemá z hlediska posuzování jeho funkce žádný význam,34 a proto se na tento 

přípravek nemůže pohlížet jako na léčivý přípravek ve smyslu definice podle funkce.  

 

1.1.2.3 Dělení léčivých přípravků podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o veřejném zdravotním 

pojištění“) sice neobsahuje další definice léčivých přípravků, nicméně poskytuje způsob jejich 

dělení, a to konkrétně podle ustanovení zabývajícím se úhradou určitých výrobků ze zdravotního 

pojištění.35 Podle tohoto ustanovení lze léčivé přípravky dělit na hromadně vyráběné léčivé 

přípravky a individuálně připravované léčivé přípravky, což považuji za vhodné uvést kvůli 

následnému používání těchto pojmů dále v této diplomové práci. 

Hromadně vyráběnými léčivými přípravky mohou být jakékoliv léčivé přípravky, které 

jsou na trh uváděny pod zvláštním jménem a ve zvláštním obalu.36 V tomto případě dochází 

k jejich hromadné průmyslové výrobě na základě předem stanovených technologických postupů a 

takových přípravků je na lékárenském trhu drtivá většina. V této diplomové práci bude, až na 

specificky uvedené výjimky, rozebírán zejména výdej hromadně vyráběných léčivých přípravků.  

Oproti tomu individuálně připravované léčivé přípravky jsou takové, které jsou ze 

strany farmaceuta zhotoveny přímo v lékárně pro konkrétního pacienta, a na základě přesně 

vymezeného lékařského předpisu. Pokud se týká nakládání s hromadně vyráběnými a individuálně 

připravovanými léčivými přípravky, tak v posledních letech dochází k prudkému poklesu 

 
33 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. C-319/05. 
34 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. C-27/08.  
35 Srov. ustanovení § 15 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.  
36 Výkladový slovník. Olecich.cz. Hromadně vyráběný léčivý přípravek. [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: 

http://www.olecich.cz/slovnik/hvlp 

http://www.olecich.cz/slovnik/hvlp
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předepisování, a tedy i samotného výdeje individuálně připravovaných léčivých přípravků, i přes 

to, že jejich příprava tvoří důležitou součást činností lékáren.37 Důvodem je zejména velké 

množství a různorodost hromadně vyráběných léčivých přípravků, snížení počtu hrazených 

individuálních přípravků ze systému veřejného zdravotního pojištění, ale také, dle mého názoru, 

větší náročnost při jejich předepisování, když předepisující lékař musí v receptu přesně stanovit 

léčivé látky a jejich poměr, ze kterých se má daný léčivý přípravek v lékárně připravit.  

 

1.1.2.4 Dělení léčivých přípravků podle způsobu výdeje  

Dalším možným dělením léčivých přípravků, které zmíním a s ohledem na zaměření práce 

na výdej léčivých přípravků je nejrelevantnější, je dělení podle klasifikace jednotlivých přípravků 

pro výdej.38 Z důvodu bližšího výkladu týkajícího se jednotlivých způsobů výdeje v následujících 

kapitolách této práce, zde podávám pouze výčet jednotlivých klasifikačních skupin:  

 

- léčivé přípravky vázané na lékařský předpis  

- léčivé přípravky vázané na lékařský předpis s modrým pruhem  

- léčivé přípravky vázané na lékařský předpis s omezením  

- léčivé přípravky bez lékařského předpisu  

- léčivé přípravky bez lékařského předpisu s omezením  

- vyhrazené léčivé přípravky.  

 

1.1.2.5 Léčivý přípravek jako neurčitý právní pojem 

V návaznosti na výše uvedené je nutné zdůraznit, že zákon o léčivech vymezuje pojem 

léčivého přípravku pouze v obecné rovině stanovením základních charakteristických znaků. 

Léčivý přípravek je tak typickým neurčitým právní pojmem, tj. pojmem jehož obsah nelze přesně 

jevově vymezit a dostatečně právně definovat.39 V důsledku této právní konstrukce je správnímu 

 
37 SMEJKALOVÁ, Lenka. JURIŠICOVÁ, Marie. Příprava léčivých přípravků v lékárnách: změny v objemu přípravy 

a úhradách připravovaných léčivých přípravků. Prakt. Lékáren. [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-200803 

0009_Priprava_lecivych_pripravku_v_lekarnach_zmeny_v_objemu_pripravy_a_uhradach_pripravovanych_leci

vych.php 
38 Srov. ustanovení §§ 39 a 82 zákona o léčivech.  
39 HENDRYCH, Dušan. Dozor správní. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, 

ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. [online]. [cit. 

2020-06-10]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlvojrws5dfl5yheylwnzuv64dpnjwxs 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-200803%200009_Priprava_lecivych_pripravku_v_lekarnach_zmeny_v_objemu_pripravy_a_uhradach_pripravovanych_lecivych.php
https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-200803%200009_Priprava_lecivych_pripravku_v_lekarnach_zmeny_v_objemu_pripravy_a_uhradach_pripravovanych_lecivych.php
https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-200803%200009_Priprava_lecivych_pripravku_v_lekarnach_zmeny_v_objemu_pripravy_a_uhradach_pripravovanych_lecivych.php
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlvojrws5dfl5yheylwnzuv64dpnjwxs
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlvojrws5dfl5yheylwnzuv64dpnjwxs
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orgánu, respektive Ústavu ponechán prostor pro vlastní výklad a posouzení, zda konkrétní výrobek 

naplňuje definici léčivého přípravku ve smyslu zákona o léčivech,40 přičemž postupnou aplikační 

praxí správních úřadů i soudů v případném následném přezkumu těchto neurčitých právních pojmů 

dochází k tomu, že rozsah jejich určitosti se rozšiřuje a obsah pojmu se tedy zpřesňuje.41 Výše 

uvedené je projevem principu dělby státní moci, jakožto jedné ze základních maxim 

demokratického právního státu.42 Oproti správnímu uvážení je však možné přezkoumat správnost 

výkladu neurčitého právního pojmu správním orgánem jak v odvolacím řízení u nadřízeného 

správního orgánu, tak v rámci správního soudnictví. Je však nezbytné, aby Ústav pracoval 

s neurčitými právními pojmy obezřetně a jejich výklad řádně odůvodnil tak, aby alespoň rámcově 

objasnil jejich obsah a význam a zamezil tak projevu jakéhokoli prvku libovůle.43  

Jako příklad k výše uvedenému lze uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu České 

republiky, ve kterém se zabýval tím, zda Ústav nepochybil při posuzování, zda konkrétní výrobek  

naplňuje definici léčivého přípravku podle jeho funkce, tedy jestli tak mohl být posouzen na 

základě ovlivnění prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického 

účinku.44  

1.2. Prameny  

1.2.1. Evropská legislativa  

V oblasti primárního práva Evropské unie je vhodné se v souvislosti s regulací léčivých 

přípravků zaměřit zejména na dvě oblasti úpravy vyplývající ze Smlouvy o fungování Evropské 

unie (dále jen „SFEU“), a to na oblast veřejného zdraví a oblast volného pohybu zboží.  

V oblasti veřejného zdraví se Evropská unie v rámci své činnosti zaměřuje na zlepšování 

veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení fyzického a 

duševního zdraví nebo také na zajištění vysokých standardů kvality bezpečnosti léčivých 

přípravků, a to ve všech členských státech.45 Za účelem naplnění těchto cílů ve všech členských 

zemích je potřeba dosáhnout vysoké míry harmonizace právní úpravy. Za tímto účelem jsou na 

úrovni unijní legislativy přijaty celé řady opatření.  

 
40 Srov. ustanovení § 13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech. 
41 MAZANEC, Michal. Neurčité právní pojmy, volné správní uvážení, volné hodnocení důkazů a správní soud. 

Bulletin advokacie. 2000, č. 4, s. 9. [cit.: 10. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.cak.cz/assets/files/180/BA_00_04.pdf  
42 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. června 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04. 
43 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 20. ledna 2016, č. j. 3 As 91/2015–47. 
44 Tamtéž. 
45 Srov. čl. 168 SFEU. 

https://www.cak.cz/assets/files/180/BA_00_04.pdf
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Základními zásadami zajištění jednotného vnitřního trhu Evropské unie jsou zásady 

volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, přičemž zásada volného pohybu zboží je z hlediska 

nakládání s léčivými přípravky, zejména z hlediska jejich výdeje, klíčová. Volný pohyb zboží se 

týká veškerého obchodu se zbožím mezi členskými státy a zahrnuje zákaz vývozních i dovozních 

cel a všech poplatků s rovnocenným účinkem46 a dále zákazu jakýchkoli množstevních omezení 

dovozu a vývozu a dalších opatření s rovnocenným účinkem.47  

V oblasti sekundárního práva vyplývají požadavky zejména ze Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/83/ES, ze dne 6. 11. 2001, o kodexu Společenství týkajícího se 

humánních léčivých přípravků, která je klíčovým předpisem upravujícím obecné otázky nakládání 

s léčivými přípravky.48 Z nařízení lze zmínit například nařízení Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 31. března 2004 č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor na 

léčivými přípravky pro humánní a veterinární použití a kterým se zřizuje Evropská léková 

agentura. Cílem tohoto nařízení je unifikace úpravy v jednotlivých členských státech Evropské 

unie na úseku registrace, neboť je nutné zajistit, aby nebyly na trh uváděny a následně tedy 

vydávány žádné léčivé přípravky, které procesem registrace v souladu s nařízením neprošly a dále, 

aby byla zajištěna úzká spolupráce dozorových orgánů jednotlivých členských států a Evropské 

lékové agentury. Dílčí otázky dále upravují i další směrnice49 a nařízení,50 přičemž platí, že 

směrnice jsou průběžně transponovány do vnitrostátních předpisů51 – v tomto případě zejména do 

zákona o léčivech, a že nařízení jsou pro Českou republiku přímo závazná a není potřeba jejich 

další transpozice.52 Česká republika začala s procesem harmonizace úpravy farmaceutického 

práva již před rokem 2004, a to konkrétně transpozicí veškerých relevantních předpisů, týkajících 

se regulace léčiv, do původního zákona o léčivech z toku 1997. Neustále je však s ohledem na 

dynamický pokrok této právní oblasti, potřeba průběžně novelizovat současný zákon o léčivech a 

další relevantní předpisy, aby odpovídaly požadavkům unijního práva.  

 
46 Srov čl. 30 SFEU. 
47 Srov. čl. 34 a 35 SFEU. 
48 Úprava v této směrnici se však vztahuje pouze na průmyslově vyráběné humánní léčivé přípravky určené k uvedení 

na trh v členských státech a nedotýká se individuálně připravovaných léčivých přípravků. 
49 Například prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění 

uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. 
50 Například nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014, o designu společného loga označujícího osoby 

nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích 

k ověření jeho pravosti. 
51 Srov. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. dubna 1984, sp. zn. 14/83 a dále Rozsudek Soudního 

dvora Evropské unie ze dne 13. listopadu 1990, sp. zn. C-106/89. 
52 Srov. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. února 1963, sp. zn. 26/62. 
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1.2.2. Zákony 

Zákon o léčivech 

Stěžejním zákonem v oblasti léčivých přípravků je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a 

změnách některých souvisejících zákonů, ze dne 6. 12. 2007, který nabyl platnosti i účinnosti dne 

31. 12. 2007. Nahradil se jím minulý zákon o léčivech č. 79/1997 Sb., který byl v účinnosti od 1. 

1. 1998, do 30. 12. 2007. Důvodem potřeby přijetí nového zákona o léčivech byl zejména vstup 

České republiky do Evropské unie v roce 2004, což s sebou neslo nejen povinnost transpozice 

mnoha evropských předpisů, ale také zohlednění dosavadní evropské judikatury. Zákon o léčivech 

se skládá z dvanácti částí, přičemž první část obsahuje osm hlav, jejichž obsahem jsou (mimo 

společná, přechodná a závěrečná ustanovení) obecná ustanovení o léčivech, která regulují celou 

problematiku léčiv – tedy úvodní ustanovení o povaze léčiv a souvisejících pojmů, zabezpečování 

léčiv, registraci, výzkum, výrobku, distribuci, předepisování, výdej léčivých přípravků a jejich 

odstraňování, farmakovigilanci, informování, kontrolní činnost, opatření a sankce. 

Účelem přijetí zákona o léčivech dle jeho důvodové zprávy je zvýšení transparentnosti 

činností všech subjektů působících v této oblasti, zvýšení informovanosti veřejnosti o výkonu 

činnosti regulačních institucí a podpora farmaceutického průmyslu. Hlavním účelem je však 

ochrana zdraví veřejnosti a v případě veterinárních léčivých přípravků ochrana zdraví a pohody 

zvířat a ochrany životního prostředí.53 K tomuto závěru došel také Nejvyšší správní soud České 

republiky, když ve svém rozsudku stanovil, že „smyslem a účelem zákona o léčivech, v souladu s 

předpisy Evropských společenství, navazujícími na celosvětově přijímané standardy, zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí ve vztahu k léčivým přípravkům. Zákon 

o léčivech si klade za cíl též zlepšit dostupnost lékařských přípravků, posílit dozor nad jejich 

oběhem a zamezit nesprávnému používání či zneužívání léčivých přípravků. Dle důvodové zprávy 

k zákonu o léčivech, v zájmu zajištění maximální dostupnosti léčiv občanům při zachování záruk 

za odpovídající vlastnosti a informace poskytované k jednotlivým léčivým přípravkům se upřesňuje 

odpovědnost jednotlivých správních úřadů a provozovatelů. Smyslem a účelem zákona o léčivech 

tak stručně řečeno je přispět k zajištění co nejlepší péče o zdraví obyvatel České republiky.“.54 

 

 

 

 

 
53 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), č. 378/2007 Dz. 
54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 20. prosince 2012, č.j.: 4 Ads 9/2012-37. 
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Další zákony 

Ačkoliv je úprava výdeje léčivých přípravků soustředěna zejména do zákona o léčivech, 

lze nalézt úpravu ostatních způsobů nakládání s léčivými přípravky, které se zprostředkovaně 

týkají výdeje léčivých přípravků, i v dalších zákonech, přičemž za zmínku stojí zejména zákon č. 

40/1990 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o regulaci 

reklamy“), zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání“) a nebo zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  

1.2.3. Prováděcí právní předpisy 

Jedním z oprávnění veřejné správy, které vyplývá z Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava České republiky“), je 

oprávnění vydávat podzákonné právní předpisy k provádění konkrétních ustanovení zákona. Toto 

oprávnění se vztahuje dle čl. 78 Ústavy České republiky na vládu, která je přímo zmocněna 

k vydávání nařízení, případně dle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, na ministerstva, jiné 

správní úřady a orgány územní samosprávy, které mohou být prostřednictvím zvláštních zákonů 

zmocněny k vydávání jiných právních předpisů. Charakteristickými znaky těchto právních 

předpisů je jejich podzákonnost, abstraktnost, obecnost a jednostrannost.55  

 

Vyhláška o správné lékárenské praxi 

Klíčovým podzákonným právním předpisem, vydaným na základě zákona o léčivech a 

v jeho mezích, je v oblasti výdeje léčivých přípravků vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné 

lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních 

a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“), ze dne 26. 2. 2008, která nabyla platnosti i 

účinnosti 11. 3. 2008. Jedná se o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, 

která je prováděcím předpisem zákona o léčivech a postupuje se podle ní při přípravě, úpravě, 

uchovávání, a výdeji léčivých přípravků v lékárně a dalších zdravotnických zařízeních.  

  

 

 
55 HENDRYCH, Dušan In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2016. Academia iuris (C.H. Beck). Str. 123.  
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Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném 

kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků 

Doplňkovým podzákonným předpisem k zákonu o léčivech je vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 106/2008 Sb., ze dne 20. 3. 2008, která nabyla platnosti 

i účinnosti 1. 4. 2008 a která stanovuje pravidla správné praxe prodejců vyhrazených léčivých 

přípravků a podrobnosti o odborných kurzech prodejců vyhrazených léčivých přípravků.  

1.2.4. K povaze pokynů Ústavu 

Ústav v jednotlivých oblastech týkajících se jeho působnosti vydává pokyny, kterými 

vymezuje a blíže určuje podmínky, na jejichž základě mohou subjekty na lékárenském trhu 

nakládat s léčivy. Tyto pokyny jsou zveřejňovány na jeho internetových stránkách,56 kde také 

dochází k jejich pravidelné aktualizaci a dále také ve Věstníku Ústavu, který obsahuje přehled 

pokynů platných v každém měsíci. V souvislosti s pokyny Ústavu je třeba důrazně rozlišovat, zda 

tyto dokumenty mají pouze metodickou povahu a tím pádem nejsou nijak právně závazné, nebo 

zda na ně v konkrétním případě lze pohlížet jako na akty odvozené legislativy, tedy jako na 

prováděcí právní předpisy.  

 Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky „ministerstva, jiné správní úřady a orgány 

územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 

zákonem zmocněny“. Není pochyb o tom, že Ústav je jiným správním úřadem České republiky 

podřízeným Ministerstvu zdravotnictví, jemuž přísluší vykonávat státní správu v oblasti léčiv,57 a 

tedy že se na něj článek 79 odst. 3 Ústavy České republiky vztahuje. V souvislosti s oprávněním 

výše uvedených správních úřadů k vydávání právních předpisů bylo Ústavním soudem 

specifikováno, že […] „čl. 79 odst. 3 Ústavy je třeba interpretovat restriktivně, což znamená, že 

zmocnění k vydávání podzákonných právních předpisů musí být konkrétní, jednoznačné a jasné“.58 

V několika dalších případech došlo také ke konkretizaci zásad, kterými se musí řídit orgány moci 

výkonné při vydávání podzákonných právních předpisů, tedy že: „prováděcí právní předpis musí 

být vydán oprávněným subjektem, nemůže zasahovat do věcí vyhrazených zákonu (nemůže tedy 

 
56 www.sukl.cz 
57 Srov. ustanovení § 13 zákona o léčivech. 
58 Srov. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. června 2000, sp. zn.: Pl. ÚS 3/2000. 

http://www.sukl.cz/
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stanovit primární práva a povinnosti), musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný 

standard (musí být tedy otevřen prostor pro sféru podzákonného předpisu)“.59 

 V otázce odvozené normotvorbě správních úřadů lze dále zmínit např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu České republiky ze dne 19. 12. 2006, č.j. 2 As 57/2005-71, publ. pod č. 1124/2007 

SB. NSS, který stanovil, že: „[…] „protože vyhláška je podzákonným právním předpisem, musí 

být-jak ukládá Ústava-vydána na základě a v mezích zákona. Jde tu toliko o republikování a 

ústavní vyjádření starých zásad vyvěrajících z podstaty dělby moci, které lze stručně 

charakterizovat: nařízení musí být vydáno secundum et intra legem. Tyto principy znamenají, že 

exekutiva nejen že nesmí bez výslovného dovolení zákonodárce stanovit nic dalšího či nového o 

právních vztazích nebo jiné materii upravené zákonem, ať již shledaná mezera v zákoně se stala 

nedopatřením nebo záměrně (zákaz úpravy praeter legem), ale i tam, kde je výslovně dovoleno 

výkonné moci vydat nařízení k provedení zákona, může být provedeno jenom to, co zákonodárce 

výslovně označil (zpravidla výčtem jednotlivých zákonných ustanovení shrnutých v ustanoveních 

zmocňovacích, anebo přímo v jednotlivých ustanoveních zákona, někdy oběma způsoby současně), 

a nic jiného; konečně-a to zejména-už pojmově z výrazu provedení zákona plyne, že vyhláška nesmí 

zákonu odporovat, nesmí jít contra legem.“ […] „Základním materiálním imperativem proto vždy 

musí být zcela konkrétní a zřetelně vyjádřený projev vůle zákonodárce (obsažený v zákonném 

zmocnění) k vydání konkretizujících podzákonných právních předpisů (v daném případě vyhlášky 

ministerstva), který nemůže být překročen či dokonce zcela absentovat. Pro právní účinky 

takovéhoto právního předpisu je proto rozhodující jeho zmíněný materiální vztah k projevené vůli 

zákonodárce (viz také rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 75/2002, in: č. 116/2004 

Sb. NSS). Jinak řečeno, musí existovat určitý legitimizační řetězec mezi projevenou vůlí 

zákonodárce a následným prováděcím předpisem, vydaným orgánem moci výkonné.“60 

Za výše uvedených předpokladů lze tedy připustit, aby pokyny Ústavu byly v konkrétních 

případech považovány za podzákonný právní předpis, pokud ke zmocnění bude existovat jasná 

vůle zákonodárce v některém z odpovídajících zákonných ustanovení. Ostatně stejný názor byl 

vysloven i Nejvyšším správním soudem České republiky v jeho rozsudcích, který se dvakrát v 

jediné projednávané věci zabýval existencí zákonného zmocnění k odvozené normotvorbě Ústavu, 

a to vydání pokynu LEK – 13 verze 2, který se týkal hlášení o vydaných léčivých přípravcích.61 

 
59 Srov. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. srpna 2004, sp. zn.: Pl ÚS 7/03, nebo Nález Ústavního 

soudu České republiky ze dne 14. února. 2001, sp. zn.: Pl ÚS 45/2000, a také Nález Ústavního soudu České 

republiky ze dne 16. října 2001, sp. zn.: Pl ÚS 5/01. 
60 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 19. prosince 2006, č.j. 2 As 57/2005-71. 
61 Pozn. autorky – od 1. 12. 2018 je v platnosti pokyn LEK – 13 verze 6.  
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Tehdejší ustanovení62 § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech stanovilo, že způsob poskytování 

požadovaných údajů o léčivých přípravcích zveřejní Ústav formou hlášení ve svém informačním 

prostředku, na základě čehož dospěl Nejvyšší správní soud České republiky k závěru, že i taková 

jazykově neurčitá formulace „zveřejnění“ informací se dá považovat, při užití obvyklých metod 

výkladu zákona, za zákonné zmocnění k vydání podzákonného předpisu, na jehož základě budou 

stanoveny konkrétní požadavky na hlášení informací pro provozovatele lékáren.63,64 

V ostatních případech, kdy žádné z ustanovení zákona o léčivech, či jiného právního 

předpisu, nesvěří Ústavu pravomoc k vydání podzákonného právního předpisu, je podle mého 

názoru nutné na pokyny hledět jako na nezávazné metodické pokyny, které mají sloužit pouze jako 

pomůcka k výkladu zákona ze strany Ústavu. Opačný postup by dle mého názoru byl v rozporu se 

základní zásadou zákazu zneužití svěřené pravomoci.65 Toto vychází také ze základní ústavní 

zásady vázanosti výkonu veřejné moci zákonem, tedy že „státní moc lze uplatňovat jen 

v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon“.66  

K otázce posouzení, zda se může jednat o některou ze správních činností lze shrnout, že 

pokyny Ústavu, pokud k jejich vydání v konkrétním případě neexistuje výslovné zákonné 

zmocnění, nemohou být považovány za podzákonný právní předpis ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy 

České republiky ani o jinak obecně závazná pravidla chování. Pokyny Ústavu nejsou vydávány ve 

správním řízení a tudíž se nemůže jednat o rozhodnutí, kterými by se v konkrétním případě mohla 

zakládat, rušit nebo měnit práva anebo povinnosti jmenovitě učených osob nebo kterým by správní 

orgán prohlašoval, že konkrétní osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá.67 Pokyny ani nejsou 

určeny konkrétním dotčeným osobám, proto se nebude jednat ani o vyjádření nebo sdělení podle 

části čtvrté správního řádu.68 V neposlední řadě nelze považovat pokyny ani jako opatření obecné 

povahy vydávané Ústavem, neboť není při jejich vydávání dodržen zákonem stanovený postup.69 

Nadto lze uvést, že Ústav v rámci své činnosti opatření obecné povahy běžně vydává,70 přičemž 

označení i postup při jejich vydávání se značně liší v porovnání s pokyny Ústavu. S ohledem na 

 
62 Pozn. autorky – zákonná úprava účinná od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
63 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 23. května 2015, č.j.: 5 As 129/2014–47 a dále také 

rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 9. února 2017, č.j.: 5 As 17/2016-52. 
64 Příkladem právně závazného pokynu je pokyn LEK-12 verze 2 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých 

přípravků v lékárnách, platný od 1. ledna 2020. 
65 Srov. ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu. 
66 Srov. ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, dále také čl. 2 odst. 2 Usnesení předsednictva České národní 

rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 

ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod.  
67 Srov. ustanovení § 9 správního řádu. 
68 Srov. ustanovení § 154 a násl. správního řádu. 
69 Srov. ustanovení § 171 a následující správního řádu.  
70 Srov. například opatření obecné povahy 06-20: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných 

radiofarmak. 
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výše uvedené lze tedy shrnout, že pokyny Ústavu, za předpokladu jejich zákonem nestanovené 

závaznosti jakožto podzákonných právních předpisů, jsou prostředkem majícím formu 

neregulativních úkonů, které nejsou adresovány konkrétním dotčeným osobám a podle mého 

názoru na ně lze obdobně užít ustanovení části čtvrté správního řádu, neboť ustanovení § 158 odst. 

1 uvádí, že „Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné 

úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.“  

Pokud by tedy, s ohledem na výše uvedené, v praxi docházelo k situaci, že by Ústav 

v rámci správního řízení ukládal účastníkům povinnosti pouze v závislosti na jím vydaných 

pokynech, docházelo by z jeho strany k nezákonnému postupu. Ostatně, v souvislosti s čl. 95 odst. 

1 Ústavy České republiky by takový pokyn ani nebyl soudem v rozhodovací praxi vůbec 

aplikován, neboť tento článek stanoví, že: „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a 

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného 

právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.“  

S ohledem na formální stránku zveřejňování jednotlivých pokynů by dle mého názoru bylo 

vhodné, aby ze strany Ústavu došlo k jejímu sjednocení, neboť v případě některých pokynů je 

uvedeno, že pokyny mají pouze doporučující charakter a nejsou právně závazné, v převážné 

většině však tato informace zcela chybí, přičemž za účelem jistoty subjektů, jimž jsou pokyny 

určeny, bych považovala za užitečné, aby deklarace případné závaznosti nebo nezávaznosti 

pokynu byla v jeho úvodu vždy uvedena.  

  V oblasti výdeje léčivých přípravků byl, mimo jiné, vydán pokyn týkající se zásilkového 

výdeje léčivých přípravků, a to pokyn LEK-16 verze 3., zásady zásilkového výdeje léčivých 

přípravků, platný od 20. června 2016.71 Tento pokyn má konkretizovat podmínky stanovené 

zákonem o léčivech, vyhláškou o správné lékárenské praxi a zákonem o regulaci reklamy. Dále 

v oblasti hlášení o vydaných léčivých přípravcích byl vydán pokyn LEK-13 verze 6, Hlášení o 

vydaných léčivých přípravcích, platný od 1. dubna 2020.72 

 V oblasti regulace reklamy na léčivé přípravky, která zprostředkovaně ovlivňuje množství 

vydávaných léčivých přípravků, byl vydán pokyn UST-27 verze 3, Regulace reklamy na humánní 

léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, platný od 19. září 2011,73 pokyn UST-23 verze 3, 

Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků, platný od 10. listopadu 201274 a 

 
71 Dostupný na: http://www.sukl.cz/lekarny/lek-16-verze-3. 
72 Dostupný na: http://www.sukl.cz/lekarny/lek-13-verze-7?highlightWords=lek-13.  
73 Dostupný na: http://www.sukl.cz/sukl/ust-27-verze-3. 
74 Dostupný na: http://www.sukl.cz/sukl/ust-23. 

http://www.sukl.cz/lekarny/lek-16-verze-3
http://www.sukl.cz/lekarny/lek-13-verze-7?highlightWords=lek-13
http://www.sukl.cz/sukl/ust-27-verze-3
http://www.sukl.cz/sukl/ust-23
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pokyn UST-16 verze 1, Sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy, 

platný od 1. 7. 2007.75  

1.3. Orgány veřejné správy 

Pojem veřejná správa je s ohledem na složitost, rozličnost úkolů a abstraktní povahu tohoto 

pojmu velmi problematické definovat, nicméně někteří autoři se pokusili tento jev alespoň 

částečně popsat. Například podle Kopeckého „veřejná správa ve formálním pojetí zahrnuje 

veškerou činnost nositelů a vykonavatelů veřejné správy bez ohledu na obsah této činnosti, veřejná 

správa v materiálním pojetí spočívá především v aktivní činnosti zaměřené na prosazování a 

ochranu veřejného zájmu, často je vymezována negativně jako ta státní (a od státu odvozená jiná 

veřejná) činnost, která není zákonodárstvím, ani soudní činností, ale ani činností vládní spočívající 

v politickém směřování výkonné moci“.76 

Pro uvedení obecného přehledu všech orgánů veřejné správy majících pravomoc na úseku 

výdeje léčivých přípravků považuji za vhodné zmínit dělení veřejné správy z hlediska povahy 

nositele veřejné moci, tedy dělení na státní správu a samosprávu,77 přičemž často se uvádí i třetí 

kategorie, a to ostatní veřejná správa.78  

 Státní správa je vykonávána státem, jakožto nejdůležitější veřejnoprávní korporací, 

respektive prostřednictvím jeho orgánů nebo správních úřadů – v tomto případě se jedná o státní 

správu přímou, nebo má stát možnost přenášet výkon státní správy na ostatní subjekty veřejné 

správy – pak se bude jednat o státní správu nepřímou.79 Státní správu v oblasti humánních léčiv 

vykonávají Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost, celní úřady, krajské úřady. Ve vztahu k výdeji léčivých přípravků je však 

nejdůležitějším správním úřadem bezesporu Ministerstvo zdravotnictví České republiky.  

 Samospráva, jakožto projev decentralizace veřejné moci, je vykonávána subjekty 

odlišnými od státu, tedy veřejnoprávními korporacemi, kterými se rozumí „člensky organizované 

subjekt veřejné správy, kterým byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly“.80 Samosprávu 

v oblasti humánních léčiv je vykonávána profesní samosprávou – Českou lékárnickou komorou, 

 
75 Dostupný na: http://www.sukl.cz/sukl/ust-16-verze-1.  
76 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. Str. 57–

58.  
77 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. 

Str. 48.  
78 Např. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2009. Str. 19.  
79 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. 

Beck). Str. 68.  
80 Tamtéž.  

http://www.sukl.cz/sukl/ust-16-verze-1
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která je založena na osobním základu veřejnoprávní korporace, tedy že se členství v této korporaci 

pojí s určitými vlastnostmi osob, které patří k určité skupině povolání. Mezi další znaky profesních 

komor dále patří to, že jsou zřizovány zákonem; jsou pověřeny výkonem veřejné moci vůči určité 

skupině obyvatel; mají právní subjektivitu; mají personální základ, který je zvláštním důvodem 

členství; jsou hospodářsky a rozpočtově nezávislé na státu; nesou odpovědnost za své jednání; 

jednají nejen ve svém zájmu, nýbrž i zájmu veřejném; stát nad nimi a jejich činností vykonává 

dozor a proti jejich autoritativním rozhodnutím se lze bránit před soudy.81 

 

1.3.1. Ministerstvo zdravotnictví  

 Ministerstvo zdravotnictví České republiky bylo zřízeno zákonem České národní rady o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky č. 

2/1969 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“) a je ústředním orgánem 

státní správy zejména pro oblast zdravotních služeb, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou 

vědeckovýzkumnou činnost či poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti a 

další.82 Ministerstvo zdravotnictví ve své přímé působnosti zřizuje několik státních organizací, 

mezi něž patří také Ústav.  

 Ministerstvo zdravotnictví v oblasti humánních léčiv83 zejména informuje Ústav o 

zneužívání léčivých přípravků, o nichž se při výkonu své působnosti dozví; vydává dočasná 

opatření, kterými povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku či 

použití registrovaného léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o 

registraci;84 vydává opatření obecné povahy,85 kterým se stanoví léčivý přípravek, při jehož 

nedostatku bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice s přímým 

dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a s významným ovlivněním poskytování zdravotních 

 
81 FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 4. opr. a dopl. vyd., v nakl. Doplněk 2. opr. a dopl. vyd. V Brně: 

Masarykova univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Str. 501.  
82 Srov. ustanovení § 10 kompetenčního zákona. 
83 Srov. ustanovení § 11 zákona o léčivech. 
84 Například v souvislosti s pravomocí Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 11 písm. 

o) zákona o léčivech bylo v nedávné době v zájmu ochrany veřejného zdraví, související s aktuálním šířením 

původce onemocnění, koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, za účelem zajištění 

dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, vydáno opatření, na jehož základě 

došlo k dočasnému povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir 

(GS-5734), lyofyzilát pro přípravu injekčního roztoku, 100 mg, výrobce Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 

Drive, Foster City, CA 94404, Spojené státy americké, a to z toho důvodu, že se jedná o léčivý přípravek, který 

nemá na trhu v České republice žádnou alternativu a jedná se o zajištění léčivého přípravku pro léčbu závažného 

zdravotního stavu. – viz Opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 17. března 2020, č.j.: MZDR 

12059/2020-3/OLZP. 
85 Blíže srov. ustanovení § 77c zákona o léčivech. 
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služeb, a vede seznam takových léčivých přípravků a dále za účelem zajištění dostupnosti léčivých 

přípravků přijímá dočasná opatření kterým povoluje distribuci a výdej léčivých přípravků, které 

po dokončení výroby nesplňují požadavky nařízení o ochranných prvcích. V neposlední řadě je 

Ministerstvo zdravotnictví příslušným správním orgánem86 k rozhodování o opravném prostředku 

proti rozhodnutí Ústavu a je zmocněno k vydávání prováděcích vyhlášek k vybraným ustanovením 

zákona o léčivech.87  

 

1.3.2. Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze je správním úřadem s celostátní působností 

podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. Ke zřízení Ústavu došlo v roce 1952 na základě vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví, o Státním ústavu pro kontrolu léčiv,88 kterou se na Ústav přenesla 

působnost, kterou do té doby v oboru kontroly léčiv vykonával Státní zdravotnický ústav. V čele 

Ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.89,90 Ředitel Ústavu 

odpovídá ministru zdravotnictví za činnost Ústavu a za hospodaření s prostředky svěřenými 

Ústavu. Je dále oprávněn činit veškeré úkony, které se týkají Ústavu.91 Posláním Ústavu je „v 

zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby se v praxi a při klinickém hodnocení používala pouze 

farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná léčiva, jakostní a bezpečné suroviny pro výrobu a 

přípravu léčiv a bezpečné a funkční zdravotnické prostředky s informacemi popisujícími jejich 

objektivně zjištěné vlastnosti a aby údaje z výzkumu léčiv, surovin a prostředků byly věrohodné a 

byly získávány eticky“.92 

 V současné době je činnost Ústavu týkající se výdeje léčiv primárně upravena zákonem o 

léčivech. Příkladmo, výčtem z ustanovení § 13 zákona o léčivech, lze zmínit některé nejdůležitější 

oblasti, v nichž Ústav vykonává svou pravomoc a působnost. Kupříkladu je tedy Ústav orgánem 

příslušným pro plnění úkolů České republiky v oblasti farmakovigilance a poskytuje 

farmakovigilanční informace Evropské Komisi a Evropské lékové agentuře; v případě zjištění 

závady v jakosti léčiva, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví osob, rozhoduje 

dočasným opatřením o tom, zda se takové léčivo nebo jeho jednotlivá šarže může distribuovat, 

 
86 Podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona o léčivech. 
87 Srov. ustanovení § 114 odst. 2 zákona o léčivech. 
88 Vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 1952 č. 102/1952 Ú.l., o Státním ústavu pro kontrolu léčiv. 
89 Srov. ustanovení § 13 odst. 1 zákona o léčivech. 
90 V ke dni vypracování práce je ředitelkou Ústavu Mgr. Irena Storová, MHA. 
91 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Statut SÚKL. Článek 6. [online]. [cit. 2020-26-04]. Dostupné na: 

http://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl 
92 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Úřední deska SÚKL. [online]. [cit. 2020-26-04]. Dostupné na: 

http://www.sukl.cz/sukl/uredni-deska 

http://www.sukl.cz/sukl/statut-sukl
http://www.sukl.cz/sukl/uredni-deska
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vydávat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotních služeb; v případech 

pochybností rozhoduje o tom, zda se jedná o léčivý přípravek nebo o jiný výrobek, zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Ústavu veškeré nezbytné 

informace, jakými je například přehled veškerých správních řízení, na jejichž základě byly 

Ústavem uloženy sankce podle zvláštních zákonů, databáze provozovatelů lékáren nebo důležité 

informace o zjištěných nežádoucích účincích léčivých přípravků;93 zúčastňuje se přípravy 

Evropského lékopisu a podílí se na přípravě Českého lékopisu; zajišťuje informační propojení s 

Evropskou unií a výměnu informací vyžadovaných předpisy Evropské unie; vede systém jakosti 

zajišťující vedení záznamů o kvalifikaci a odborné přípravě zaměstnanců Ústavu, kteří provádějí 

hodnocení, kontrolu a rozhodují podle tohoto zákona, včetně popisu jejich povinností, 

odpovědností a požadavků na odbornou přípravu a dále, mimo jiné, zřizuje a provozuje informační 

systém elektronického receptu.94 V neposlední řadě je stanovena pravomoc a působnost Ústavu 

při projednávání přestupků v oblasti a provádění opatření při porušení povinností stanovených 

zákonem o léčivech. 

 Dalšími právními předpisy, upravujícími kompetence Ústavu, je zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: 

„zákon o zdravotních službách“), kde má Ústav působnost v případech vydávání souhlasného 

závazného stanoviska pro účely udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb95 nebo jako 

kontrolní orgán poskytovatelů zdravotních služeb při poskytování lékárenské péče;96 a dále zákon 

o regulaci reklamy, kde je Ústav příslušný k výkonu dozoru nad reklamou na humánní léčivé 

přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti97 nebo zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o ochraně spotřebitele“), kde 

vykonává dozor nad dodržováním povinností poskytovatelů zdravotní péče týkajících se 

zakázaného jednání schopného narušit ekonomické rozhodování pacientů při nákupu léčivých 

přípravků.98 

 

 
93 K povaze a rozsahu zveřejňovaných informací blíže srov. ustanovení § 99 odst. 1 a odst. 2, zákona o léčivech. 
94 Blíže viz. kapitola 2.3.1. této práce. 
95 Srov. ustanovení § 16 odst. 1, písm. h) zákona o zdravotních službách. 
96 Srov. ustanovení § 108 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 
97 Srov. ustanovení § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy. 
98 Srov ustanovení § 23 odst. 9) zákona o ochraně spotřebitele. 
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1.3.3. Česká lékárnická komora 

Česká lékárnická komora je nepolitickou samosprávnou stavovskou organizaci se sídlem 

v Praze sdružující lékárníky zapsané v seznamu vedeném komorou. Komora byla zřízena zákonem 

ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře, ve znění pozdějších předpisů, a k jejímu ustavení došlo na ustavujícím sjezdu, který se 

konal dne 28. - 29. září 1991.  

 Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu 

s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a 

potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní 

zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest a vede seznamy svých členů.99 Jakožto 

profesní komora „disponuje veřejnou mocí vůči svým členům, projevující se zejména v oprávnění 

vydávat stavovské předpisy, závazné pro členy komor, a ve výkonu kárné pravomoci,“100 přičemž 

zákon předpokládá nucené členství všech absolventů vysokoškolského studia v oboru farmacie, 

který na území České republiky vykonává své povolání v zařízení poskytujícím lékárenskou 

péči.101,102 

 Pravomoc České lékárnické komory je stanovena ustanovením § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 

220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je mimo jiné oprávněna účastnit se 

koncepčních otázek týkajících se lékárenství, stanovovat podmínky k výkonu povolání lékárníků 

a vydávat o tom osvědčení; vydávat závazná stanoviska k odborným problémům poskytování 

zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu; Nelze opomenout i důležitá oprávnění České 

lékárnické komory, demonstrující její autoritativnost vůči svým členům, a sice oprávnění řešit 

 
99 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 

a České lékárnické komoře. 
100 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. Str. 

122.  
101 Srov. ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 

a České lékárnické komoře. 
102 Ústavností institutu povinného členství lékařů, jež je zákonem požadováno ve shodném ustanovení jako povinné 

členství lékárníků, se zabýval v roce 2008 Ústavní soud České republiky, neboť stěžovatelé (lékaři) 

proklamovali, že chce-li lékař "čerpat" své právo na svobodný výkon povolání, musí se povinně sdružit "v 

organizaci, s níž se (např.) identifikovat nechce", a naopak, míní-li využít práva svobodně se nesdružit, nezbývá 

než se vzdát práva na výkon svého povolání, čímž dochází ke kolizi dvou základních práv, a sice práva na 

svobodný výkon povolání (čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a práva svobodně se sdružovat, resp. 

se nesdružovat (čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a tedy stěžovatelé se domnívali, že taková úprava 

není proporcionální k významu sledovaného účelu, neboť sice touto úpravou došlo k omezení svobody 

sdružování za legitimním cílem, nicméně dle jejich názoru zcela zbytečně a nepřípustně. Ústavní soud však 

v daném případě neshledal, že by ke kolizi uvedených základních práv mohlo dojít, a proto byl návrh zamítnut. 

Nadto se také vyjádřil, že napadená úprava je logická, neboť organicky zajišťuje působnost profesní komory 

vůči rozhodným adresátům právě tím, že jsou jejími členy. – viz. Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008, 

sp. zn. Pl. ÚS 40/06.  
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stížnosti na výkon povolání v rozporu se stanovenými předpisy a v souvislosti s tím uplatňovat její 

disciplinární pravomoc. O opravných prostředcích proti rozhodnutí České lékárnické komory se 

rozhoduje v soudním řízení podle páté části zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.103  

 

 
103 Blíže srov. ustanovení § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 
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2. Výdej léčivých přípravků  

2.1. Obecné informace  

Výdej léčivých přípravků je uskutečňován v rámci lékárenské péče, která je souborem 

činností, jejichž účelem je „zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, […] 

a v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti 

prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, 

bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených“.104 

Výdejem léčivých přípravků se v kontextu zákona o léčivech rozumí jejich poskytování 

pacientům v lékárnách, za podmínek stanovených v zákoně o léčivech a dále se jím rozumí i jejich 

zásilkové poskytování.105 Výdej léčivých přípravků se kromě příslušných ustanovení zákona o 

léčivech řídí také zásadami správné lékárenské praxe, kterou se rozumí „soubor pravidel, která 

zajišťují, aby se příprava, úprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků uskutečňovaly 

v souladu s požadavky na jejich jakost, bezpečnost, účinnost a informovanost pacientů, a to v 

souladu se zamýšleným použitím léčivých přípravků a s příslušnou dokumentací“.106 Bližší 

podmínky poskytování lékárenské péče jsou kromě zákona o léčivech stanoveny ve vyhlášce o 

správné lékárenské praxi.  

Osoby zacházející s léčivy jsou povinny „dbát na maximální prospěšnost léčiv při jejich 

použití a omezit na nejnižší možnou míru nepříznivé důsledky působení léčiv na zdraví člověka a 

veřejné zdraví“,107 přičemž na základě zákona o léčivech mohou činnosti spočívající v zacházení 

s léčivy vykonávat pouze oprávněné osoby.108 Těmito osobami oprávněnými k výdeji léčivých 

přípravků v lékárnách jsou farmaceuti109 a farmaceutičtí asistenti.110 Oprávnění farmaceutických 

asistentů k výdeji je však s ohledem na jejich nižší odbornou kvalifikaci oproti farmaceutům 

 
104 Srov. ustanovení § 5 odst. 2, písm. i) zákona o zdravotních službách. 
105 Srov. ustanovení § 5 odst. 5, zákona o léčivech. 
106 Srov. ustanovení § 6 odst. 5, zákona o léčivech. 
107 Srov. ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), zákona o léčivech. 
108 Srov. ustanovení § 7, zákona o léčivech. 
109 Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se rozlišuje farmaceut 

s odbornou způsobilostí, který tuto odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceuta získává (zejména) 

absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním 

programu farmacie obsahujícím teoretickou a praktickou výuku, z toho nejméně 6 měsíců praxe v lékárně a dále 

farmaceut se specializovanou způsobilostí, u nějž je nutnost úspěšného ukončení specializačního vzdělávání 

atestační zkouškou a a absolvováním doplňující odborné praxe.  
110 Podle ustanovení § 19 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) je odborná 

způsobilost k výkonu farmaceutického asistenta získána absolvováním nejméně tříletého studia v oboru 

diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších zdravotnických školách, nebo střední zdravotnické školy v oboru 

farmaceutický laborant.  
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limitováno, a to na výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu a jakéhokoliv omezení, a 

dále jsou oprávněni vydávat léčivé přípravky na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem. 

Dále je omezeno oprávnění farmaceutických asistentů k provádění záměny předepsaných léčivých 

přípravků.111  

K výdeji léčivých přípravků může docházet pouze v lékárnách a specializovaných 

zařízeních112 a za určitých případů v odloučených odděleních pro výdej léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků (dále jen „OOVL“). Jedná se o součást schválené lékárny, resp. o její 

detašované pracoviště, které je ve své činnosti omezeno pouze k výdeji léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků.113 Z toho důvodu jsou na vybavení a provoz OOVL kladeny mnohem 

nižší zákonné požadavky, zejména co se týká požadavků na prostory a vybavení pro přípravu léčiv. 

OOVL jsou zřizovány k zajištění poskytování lékárenské péče v místech, kde je tato péče potřebná 

a provoz lékárny by zde nebyl rentabilní. V OOVL musí být vždy přítomen farmaceut s odbornou 

způsobilostí a musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se specializovanou způsobilostí, přičemž 

za zajištění dostupnosti se považuje, pokud je dosažitelný prostřednictvím telefonu nebo 

elektronicky a v případě nutnosti jeho fyzické přítomnosti, fyzická dostupnost do jedné hodiny od 

vyžádání.114 

2.2. Oprávnění a povinnosti osob vydávajících léčivé přípravky   

Zákon o léčivech ve svém ustanovení § 23 stanovuje obecné povinnosti a oprávnění všech 

poskytovatelů zdravotnických služeb ve vztahu k léčivým přípravkům. Jedná se zejména o 

povinnost postupovat podle požadavků Evropského a Českého lékopisu, dodržovat pokyny 

Evropské komise, Evropské lékové agentury, Ústavu nebo také pokyny držitele rozhodnutí o 

registraci léčivého přípravku. V případě zjištění jakýchkoliv negativních skutečností týkajících se 

léčivého přípravku, jakými mohou být například výskyt nežádoucích účinků, závady v jakosti 

nebo podezření na padělaný léčivý přípravek, je dána povinnost poskytovatele učinit veškerá 

opatření k omezení nepříznivého působení léčivého přípravku včetně případného stažení léčiva 

z oběhu a na to navazující sekundární povinnost neprodleně Ústavu oznámit zjištění takových 

skutečností, poskytovat mu podle jeho požadavků bezplatně vyžádané podklady a informace, 

případně poskytnout veškerou další potřebnou součinnost.  

 
111 Srov. ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona o léčivech. 
112 Srov. ustanovení § 82 odst. 2 zákona o léčivech. 
113 Olécích.cz. Výkladový slovník. OOVL. [online]. [cit.: 26. 6. 2020]. Dostupné na: 

http://www.olecich.cz/slovnik/oovl  
114 Srov. Bod I., písm. h) přílohy č. 4 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb.  

http://www.olecich.cz/slovnik/oovl
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 V souvislosti s výdejem léčiv jsou tyto obecné požadavky konkretizovány a s ohledem na 

výdej v lékárnách se pak jedná zejména o povinnost zajistit, aby nebyla ohrožena jakost léčivých 

přípravků a aby zacházení s nimi odpovídalo podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci, 

aby byly léčivé přípravky odebírány pouze od výrobců či distributorů, aby nedocházelo k narušení 

celistvosti balení, aby lékárníci dodržovali veškeré povinnosti týkající se evidence výdeje podle 

jejich kódů ve stanovených systémech elektronickou formou, vedli a uchovávali jejich úplnou a 

průkaznou evidenci po dobu 5 let a zejména jsou povinni, za účelem zajištění jejich správného 

používání ze strany pacientů, poskytovat pacientům informace o správném používání a uchovávání 

léčivých přípravků.115  

Provozovatel lékárny, resp. jeho zaměstnanci, se při výdeji léčivých přípravků v lékárně se 

řídí zejména pravidly vztahujícími se ke konkrétním léčivým přípravkům dle jejich klasifikačního 

zařazení, tedy výdej se liší v závislosti na tom, zda se jedná o léčivý přípravek podléhající 

předložení lékařského předpisu nebo lékařského předpisu s omezením nebo zda léčivý přípravek 

lze vydávat bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením. Zvláštní omezení 

se dále vztahují na lékařské recepty s modrým pruhem. Jednotlivé procedury výdeje léčivých 

přípravků dle jejich klasifikačního zařazení budou popsány v dalších subkapitolách této práce.  

Při výdeji léčivých prostředků v lékárnách provozovatelé lékáren shromažďují a 

zpracovávají zjištěné informace o podezření na jakékoliv nežádoucí účinky nebo jiné skutečnosti 

závažné pro zdraví léčených osob související s použitím humánního léčivého přípravku a závady 

v jakosti humánních léčivých přípravků a tyto zjištěné informace neprodleně oznámí Ústavu. 

Stávající právní úprava poskytuje farmaceutům široká oprávnění při výdeji léčivých přípravků, 

zejména co se týká poradenství při vydávání konkrétních léčivých přípravků, možnosti vydání 

jiných léčivých přípravků, případně neuskutečnění výdeje jako důsledek jeho subjektivního 

posouzení, že takový léčivý přípravek není pro pacienta vhodný. Tento koncept s sebou přirozeně 

nese i vyšší rizika pro vydávajícího farmaceuta, neboť je na něj tím pádem přenesena část 

odpovědnosti za průběh léčby. Tato odpovědnost farmaceuta za optimální léčbu je však nezávislá 

na odpovědnosti předepisujícího lékaře,116 což je dle mého názoru správné, avšak ze strany 

pacientů je ne vždy dostatečně reflektována skutečnost, že je to právě osoba farmaceuta, která má 

v oblasti léčivých přípravků nejucelenější a nejhlubší znalosti ze všech zdravotníků. Lékárníci při 

výdeji na recept i bez něj posuzují vydávaná léčivé přípravky z více hledisek než předepisující 

 
115 Srov. ustanovení § 82 odst. 2 zákona o léčivech. 
116 ALTILIO, Jason. Journal of Law, Medicine & Ethics in: Academia.edu. The Pharmacist's Obligations to Patients: 

Dependent or Independent of the Physician's Obligations? 2009. [online]. [cit: 6. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/15311375/The_Pharmacists_Obligations_to_Patients_Dependent_or_Independent_

of_the_Physicians_Obligations  

https://www.academia.edu/15311375/The_Pharmacists_Obligations_to_Patients_Dependent_or_Independent_of_the_Physicians_Obligations
https://www.academia.edu/15311375/The_Pharmacists_Obligations_to_Patients_Dependent_or_Independent_of_the_Physicians_Obligations
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lékaři, tedy kontrolují nejen správné dávkování léčivého přípravku pro konkrétního pacienta, ale 

hlídají také zdvojené užívání léků, tedy stav, kdy je stejná léčivá látka užívána pod různými 

výrobními názvy ve více přípravcích, interakce mezi užívanými léky i doplňky stravy, neboť i ty 

mohou někdy významně ovlivnit lidský metabolismus a hladiny některých léčivých přípravků a 

ohrozit tak pacientovu léčbu.117 

 Vydávající lékárník je před výdejem povinen ověřit vyznačené dávkování a způsob 

aplikace, a pokud na základě jeho znalostí a zkušeností dojde k závěru, že by mohlo dojít 

k poškození zdraví pacienta či vzájemnému nežádoucímu ovlivnění v důsledku užívání dalších 

léčivých přípravků, informuje o tomto pacienta, případně konzultuje tuto skutečnost 

s předepisujícím lékařem a je oprávněn pro tyto případy pozastavit nebo i neuskutečnit výdej 

daného léčivého přípravku.118 Vydávající lékárník je dále za dodržení veškerých podmínek 

stanovených zákonem o léčivech a vyhláškou o správné lékárenské praxi oprávněn provést 

generickou substituci léčivých přípravků, tedy vydat i jiné léčivé přípravky, než jaké jsou ze strany 

pacienta vyžadovány, avšak pouze za předpokladu, že je pacient o možnostech veškerých 

alternativ informován, s tímto postupem souhlasí a zaměňovaný léčivý přípravek obsahuje stejnou 

léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě. Jedná se například o případy, kdy 

lékárna nemá skladové zásoby požadovaného léčivého přípravku, avšak pacientovi může 

nabídnout jiný odpovídající léčivý přípravek. V praxi se však můžeme setkat s případy, kdy 

dochází k zneužitím tohoto oprávnění lékáren, když lékárna jako součást obchodní strategie 

zvýhodňuje vlastní léčivé přípravky nebo léčivé přípravky určitého výrobce výměnou za bonus 

tak, že tyto léčivé přípravky nabízí pacientům přednostně bez ohledu na původně požadovaný 

léčivý přípravek. Taková substituce je „v případě svévolného výběru konkrétního léčivého 

přípravku ze skupiny léčiv se stejnou účinnou látkou […] zneužívána k čistě obchodním zájmům, 

k nimž nebyla zřízena“119 a jednání vydávajícího lékárníka je mimo jiné v přímém rozporu 

s etickým kodexem České lékárnické komory, který stanoví, že „ lékárník nevykonává komerční 

činnosti neslučitelné s důstojností profese lékárníka ani výkon své profese s těmito činnostmi 

nespojuje; v obchodních vztazích vystupuje lékárník jako čestný člověk, který plní své povinnosti 

 
117 Česká lékárnická komora. Lékárna patří mezi zdravotnická zařízení! [online]. [cit. 6. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Kampan/LEKARNA-PATRI-MEZI-ZDRAVOTNICKA-

ZARIZENI!.aspx  
118 Srov. ustanovení § 11 vyhlášky o správné lékárenské praxi. 
119 APATYKÁŘ. Česko-slovenská ofenzíva proti řetězci Dr. Max. [online]. [cit: 9. 6. 2020]. Dostupné na: 

https://lekarenstvi.apatykar.info/lekarenstvi-u-nas/clanek-2266/  

https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Kampan/LEKARNA-PATRI-MEZI-ZDRAVOTNICKA-ZARIZENI!.aspx
https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Kampan/LEKARNA-PATRI-MEZI-ZDRAVOTNICKA-ZARIZENI!.aspx
https://lekarenstvi.apatykar.info/lekarenstvi-u-nas/clanek-2266/
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a závazky a vystříhá se nepoctivého jednání.“120 Takové jednání by také mohlo být ze strany 

dozorového orgánu považováno za neoprávněnou reklamu zaměřenou na odborníky.121  

2.3. Výdej vázaný na lékařský předpis 

Léčivý přípravek se vydává na lékařský předpis, pokud „může i při správném používání 

představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, je-li použit bez lékařského dohledu, je často a ve 

velmi širokém rozsahu používán nesprávně a v důsledku toho může představovat přímé nebo 

nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí, obsahuje látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo 

nežádoucí účinky vyžadují další sledování, nebo je určen k parenterálnímu podání.“122 

V případě výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis je možný jejich výdej jen na 

základě elektronického receptu ověřeného pomocí identifikátoru, listinného receptu vystaveného 

v České republice, listinného receptu s modrým pruhem, platného receptu vystaveného v některém 

z dalších členských států Evropské unie, případně na základě žádanky či žádanky s modrým 

pruhem pro účely poskytování zdravotních služeb.123 Léčivé přípravky předepisované na recept 

jsou učeny pacientům k domácímu použití. Žádanka je oproti tomu užívána v případech lůžkové 

a ambulantní péče, jestliže má být léčivého přípravku použito při konkrétním výkonu, jenž musí 

být proveden zdravotnickým pracovníkem.124 Léčivé přípravky na žádanku jsou v lékárně 

vydávány naopak pouze lékaři, případně jím pověřené osobě a taková žádanka, na rozdíl od 

receptu, není určena do rukou pacienta a neobsahuje tedy žádnou identifikaci pacienta.  

K výdeji léčivého přípravku na lékařský předpis nesmí dojít, pokud má farmaceut 

pochybnosti o věrohodnosti léčivého přípravku a pokud tyto pochybnosti nelze ověřit u 

předepisujícího lékaře. V tomto případě je stanovena povinnost provozovatele lékárny oznámit 

takovou situaci bez zbytečného odkladu Policii České republiky.125  

Kromě zásady zavedené zákonem č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (dále jen „novela eRecept“), aby byly léčivé přípravky 

předepisovány výhradně na elektronický recept se specifickým identifikátorem, je stále možné, 

aby byly léčivé přípravky vydávány také na základě listinného předpisu, avšak pouze ve 

specifických případech poskytování zdravotních služeb, kterými jsou nejčastěji případy „receptů 

 
120 Etický kodex České lékárnické komory ze dne 8. listopadu 2013 s účinností od 1. 12. 2013, bod 11. 
121 K problematice reklamy na léčivé přípravky viz. kapitola 4 této diplomové práce.  
122 Srov. ustanovení § 39 odst. 2 zákona o léčivech 
123 Srov. ustanovení § 81g odst. 1 zákona o léčivech. 
124 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L. T. a kol. Zdravotnictví a právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 175.  
125 Srov. ustanovení § 83 odst. 4 zákona o léčivech. 
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na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky, označených modrým 

pruhem s výjimkou receptů určených pro předepisování léčivých přípravků s omezením podle § 39 

odst. 4 písm. c) zákona o léčivech a konopí pro léčebné použití, žádanek nebo receptů na léčivé 

přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených 

smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, 

dětem, vnukům a sourozencům.“126 

 Dále je přípustné, aby byly humánní léčivé přípravky byly vystaveny v listinné podobě i 

tehdy, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v 

elektronické podobě a zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku vyžaduje. Jedná se 

zejména o případy výpadku elektrické energie, služeb provozovatele internetového připojení nebo 

příslušného informačního systému zajišťujícího evidenci lékařských předpisů,127 přičemž tyto 

důvody musí být na receptu vždy uvedeny.  

 V případech jakýchkoliv odchylek je nutné, aby na listinném receptu byly uvedeny důvody 

pro nemožnost vystavení elektronického receptu a zároveň je v těchto případech vždy nutné, aby 

byly údaje z listinného předpisu převedeny bezprostředně, nejpozději do konce pracovního dne 

následujícího po dni, ve kterém došlo k uskutečnění výdeje léčivého přípravku, do elektronické 

podoby.128 Způsob převedení údajů z receptu v listinné podobě do elektronické podoby je stanoven 

vyhláškou o správné lékárenské praxi. 

 

2.3.1. Systém eRecept 

 K zavedení možnosti vystavení lékařského předpisu v elektronické podobě došlo v zákoně 

o léčivech již v roce 2007, avšak tehdy bylo nutné, aby s vystavením receptu na léčivý přípravek 

v elektronické podobě pacient vyslovil souhlas. Následně v roce 2013 došlo v zákoně o léčivech 

k zavedení povinnosti vystavovat elektronické recepty, avšak příslušná ustanovení podléhala 

neustálému odkladu účinnosti, a tak prakticky až od 1. 1. 2018 jsou osoby oprávněné 

k předepisování léčivých přípravků povinny vystavovat recepty elektronicky. Následně, díky 

novele eRecept, došlo k dovršení tohoto procesu elektronizace preskripce a výdeje léčivých 

přípravků, čímž za účelem realizace a podpory elektronického předepisování léčivých přípravků 

byl ze strany Ústavu zřízen neveřejný systém eRecept jako informační systém veřejné správy (dále 

jen „systém eRecept“), který se skládá z několika vzájemně propojených součástí, a sice: 

 
126 Srov. ustanovení § 81f odst. 1 zákona o léčivech. 
127 Srov. ustanovení § 81f odst. 7 a 8 zákona o léčivech. 
128 Srov. ustanovení § 81g odst. 5 zákona o léčivech. 
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- centrálního úložiště elektronických receptů, který byl zřízen zejména pro shromažďování 

a ukládání elektronických receptů a záznamů o výdeji léčivých přípravků včetně záznamu 

o tom, jaký léčivý přípravek byl skutečně vydán; 

- registru pro léčivé přípravky s omezením, který byl zřízen zejména pro shromažďování 

údajů o léčivých přípravcích s omezením; 

- lékového záznamu, který umožňuje jednotlivým subjektům nahlížet na údaje vedené 

v centrálním úložišti elektronických receptů; 

- systému správy souhlasů s možností nahlížet do lékového záznamu, 

- žurnálu činností, díky němuž jsou zaznamenávány a uchovávány informace o všech 

činnostech provedených v systému eRecept; 

- služby webové a mobilní aplikace pro lékaře, farmaceuty a pacienty a 

- služby poskytující statistické údaje z anonymizované databáze údajů vedených v systému 

eRecept.129 

 Ústav v souvislosti se systémem eRecept vystupuje jako jeho provozovatel a správce a za 

tím účelem vytváří a zveřejňuje na svých internetových stránkách provozní dokumentaci systému 

eRecept.130 Díky systému eRecept je bezúplatně zabezpečen přístup a komunikace mezi 

jednotlivými subjekty podílejícími se na elektronické preskripci a následném výdeji léčivých 

přípravků. Těmito subjekty jsou lékař (nově i zubní lékař), pacient, farmaceut, zdravotní 

pojišťovna, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Policie České republiky, Ústav a Ústav 

zdravotnických informací a statistiky.131 

Na základě dosavadní právní úpravy v zákoně o léčivech měl lékař přehled pouze o jím 

předepisovaných léčivých přípravcích a kontrola ze strany farmaceuta byla omezena pouze na 

informace podané pacientem, fakticky tak byla znemožněna efektivní kontrola interakcí a duplicit 

léčivých přípravků užívaných pacientem.132 Přijetím novely eReceptu byl do praxe uveden lékový 

záznam pacienta, tedy došlo k rozšíření možností pro všechny zúčastněné subjekty nahlížet do 

údajů o předepisovaných a vydávaných léčivých přípravcích ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi 

za účelem zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Zavedení lékového záznamu bylo 

jedním z hlavních strategických cílů stanovených v Národní strategii elektronického zdravotnictví 

 
129 Srov. ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech. 
130 Srov. ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech. 
131 Srov. ustanovení § 81 odst. 3 zákona o léčivech. 
132 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
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České republiky pro období 2016-2020.133 Na základě tohoto dokumentu byl ze strany 

Ministerstva zdravotnictví České republiky připraven návrh zákona o elektronizaci 

zdravotnictví,134 v jehož důsledku by v budoucnu mohlo dojít ke sjednocení a ucelenému 

právnímu zakotvení nových technologií ve všech oblastech zdravotnictví. Systém eRecept se tak 

stal jedním z prvních kroků k plánovanému provedení komplexní elektronizace ve zdravotnictví 

v rámci České republiky, což považuji za správný krok, nicméně je otázkou, v jaké podobě bude 

uvedený návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví přijat a jestli bude skutečně schopen zajistit 

požadované propojení celé infrastruktury.  

Díky přístupu k údajům v lékovém záznamu, který je součástí systému eRecept, mohou 

předepisující lékaři při předepisování léčivých přípravků zohlednit předchozí nebo i aktuální 

farmakoterapii konkrétního pacienta a lékař či vydávající farmaceut tak již nebude muset být 

odkázán pouze na informace poskytnuté pacientem, neboť tak ne vždy existovala záruka úplnosti 

a přesnosti pacientem podaných informací. Nově je tedy díky možnosti nahlédnutí do lékového 

záznamu pacienta jak při předepisování, tak při výdeji možné zhodnotit vhodnost léčby, případně 

zabránit kontraindikacím nebo předejít duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou 

léčivou látkou.135 Za účelem správného fungování lékového záznamu je stanovena povinnost 

farmaceuta neprodleně sdělit centrálnímu úložišti elektronických receptů, že již došlo k výdeji 

léčivého přípravku.136  

Prostřednictvím systému eRecept jsou ze strany Ústavu zpracovávány osobní údaje 

předepisujících lékařů, vydávajícího farmaceuta, pacienta a příslušných údajů o léčivém 

přípravku.137 Za účelem co nejvyššího přínosu a praktické využitelnosti lékového záznamu 

pacienta byl pro správu osobních údajů zvolen systém opt-out,138 tedy že všichni lékaři či 

farmaceuti, kteří mají do systému eRecept přístupové údaje, mohou do lékového záznamu pacienta 

 
133 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Schválená národní strategie elektronického 

zdravotnictví na období 2016-2020. [online]. [cit: 31. 5. 2020]. Dostupné na: 

http://www.nsez.cz/dokumenty/schvalena-narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi-na-obdobi-2016-

2020_13051_3558_31.html. 
134 Aplikace o/dok. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. č.j.: MZDR 34286/2020/LEG. [online]. [cit.: 

20.8.2020]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBSLD7MGI&tab=detail  
135 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY in: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky. Sněmovní tisk 302/0, část 1/6. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

– RIA. [online]. [cit: 31. 5. 2020]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=302&CT1=0  
136 Srov. ustanovení § 81g odst. 4 zákona o léčivech. 
137 Srov. ustanovení § 81 odst. 4 zákona o léčivech. 
138 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

http://www.nsez.cz/dokumenty/schvalena-narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi-na-obdobi-2016-2020_13051_3558_31.html
http://www.nsez.cz/dokumenty/schvalena-narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi-na-obdobi-2016-2020_13051_3558_31.html
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBSLD7MGI&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBSLD7MGI&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBSLD7MGI&tab=detail
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=302&CT1=0
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nahlížet do té doby, než bude pacientem s tímto nahlížením vysloven nesouhlas.139 V případě 

vyslovení nesouhlasu je vždy možné odvolání tohoto nesouhlasu nebo je také možné vyslovit 

následně souhlas s nahlížením pouze pro konkrétní lékaře či farmaceuty. Při každém nahlédnutí 

do lékařského záznamu je tedy nutné, aby došlo ze strany lékaře či farmaceuta k ověření, jestli 

nebyl v daném případě vysloven nesouhlas, případně jestli nebyl souhlas limitován pouze na 

některé subjekty. Dalším omezením pro nakládání s údaji pacienta je také stanovena povinnost, 

aby při prvním nahlédnutí do lékového záznamu pacienta byly tyto údaje zpřístupněny až poté, 

kdy pacient osobně pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu prokáže svoji totožnost u 

konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.140  

Nejvyšší správní soud České republiky se v minulosti zabýval otázkou ochrany osobních 

údajů ve vztahu k lékařům a farmaceutům, resp. s problematikou poskytování jména a příjmení 

lékárníka a lékaře a IČZ141 lékaře v souvislosti s evidencí údajů o tom, který farmaceut či lékař 

vydal léčivý přípravek, v rámci povinného hlášení ve smyslu ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) 

zákona o léčivech. V daném případě stěžovatel namítal, že v rámci hlášení o vydaných léčivých 

přípravcích není nutné hlásit údaje o předepisujícím lékaři a vydávajícím lékárníkovi ale postačí 

vést evidenci výdeje léčivých přípravků pomocí jejich kódů, jak stanoví ustanovení § 22 odst. 2 

písm. l) vyhlášky o správné lékárenské praxi, přičemž Ústav není oprávněn dodatečné údaje po 

provozovateli lékárny požadovat pouze na základě toho, že je tato povinnost uložena v pokynu 

Ústavu LEK-13 verze 2.142 Soud ve svém rozsudku uvedl, že v daném případě dochází ke střetu 

práva na ochranu osobních údajů zdravotnických pracovníků s veřejným zájmem a zájmy 

společnosti a jednotlivých občanů a je nutné, aby nezávislé soudy aplikovaly princip 

proporcionality a s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, 

kterému z těchto práv bude dána přednost. V tomto případě tak došel k závěru, že požadavek 

Ústavu na poskytnutí těchto informací o farmaceutech a lékařích nakládajících s léčivy, tedy 

látkami podléhajícími přísnému státnímu dohledu z důvodu veřejného zájmu na ochraně života a 

zdraví osob, je legitimní. Konkrétně uvedl, že „…zásah do soukromí farmaceutů a lékařů v podobě 

vyžadování jejich jména a příjmení a IČZ jako údajů získávaných Ústavem do fondu jistě není 

nijak vysoké intenzity. S ohledem na oblast, ve které farmaceuti a lékaři vykonávají svou činnost, 

 
139 Podle ustanovení § 81a odst. 1 zákona o léčivech k systému eRecept přistupuje prostřednictvím Ústavem vydaných 

přístupových údajů také pověřený pracovník zdravotní pojišťovny, pověřený pracovník Ministerstva 

zdravotnictví a pověřený pracovník Policie České republiky a dále podle ustanovení § 81a odst. 2 zákona o 

léčivech také Ústav, Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky za účelem výkonu 

statistické činnosti. 
140 Srov. ustanovení § 81d odst. 2 zákona o léčivech. 
141 Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb.  
142 Pozn. autorky: Oprávněním Ústavu vydávat závazné podzákonné předpisy se zabývá kapitola 1.2.3. této diplomové 

práce. 
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existuje legitimní předpoklad, že s jejich jménem a příjmením bude různým způsobem nakládáno 

(čímž Nejvyšší správní soud v žádném případě netvrdí, že by jméno a příjmení farmaceuta či lékaře 

za žádných okolností nepožívalo ochrany). Jméno a příjmení jsou osobní údaje, které každá osoba 

vykonávající pracovní či podnikatelskou činnost používá prakticky denně. Pro srovnání, v úředním 

styku je dokonce nejen právem, ale i povinností každé osoby používat jméno a příjmení uvedené v 

jí vydaném matričním dokladu (§ 61 odst. 1, § 68 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů). Stejně tak lze určité strpění nakládání 

se jménem a příjmením považovat za legitimní ve státem významně kontrolované oblasti nakládání 

s léčivy.“143 

Přístup do lékového záznamu ze strany lékaře je umožněn pouze v souvislosti 

s předepisováním léčivého přípravku při poskytování zdravotních služeb, ze strany farmaceuta pak 

pouze při výdeji léčivých přípravků nebo za účelem konzultace vyžádané ze strany pacienta.144 

Pacient má díky svému přístupu do lékového záznamu a žurnálu činností úplné informace o všech 

subjektech, které na údaje vyznačené v systému eRecept nahlížely nebo prováděly jiné úkony. 

Informace vedené v systému eRecept jsou Ústavem uchovávány po dobu 5 let a po uplynutí této 

doby jsou informace ze systému eRecept odstraněny.145  

 V důsledku novely eReceptu bylo do zákona o léčivech zavedeno několik nových 

skutkových podstat přestupků týkajících se zejména neoprávněného zobrazení údajů 

prostřednictvím lékového záznamu pacienta ze strany zdravotnického pracovníka, poskytnutí 

těchto údajů třetí osobě nebo například porušení povinností týkající se evidence údajů v systému 

eRecept.146  Důvodová zpráva k novele eRecept stanovila, že všechny údaje v systému eRecept je 

nutné chránit v co nejvyšší možné míře a že společenské nebezpečnosti jejich zneužití musí 

odpovídat i výše sankcí, které by zejména měly plnit preventivní charakter a tím od případného 

zneužití údajů ze systému eRecept odrazovat, neboť případná následná kontrola může mít už pouze 

limitovaný dopad.147 V důsledku toho byly v důvodové zprávě uvedeny sankce za příslušné 

protiprávní jednání, které měly dosahovat až 20 milionů korun českých pro lékaře či farmaceuta 

v případech neoprávněného nahlédnutí do lékového záznamu pacienta nebo poskytnutí těchto 

údajů třetí osobě. Sankce ve formě pokuty až do částky 300 tisíc korun českých je v důvodové 

zprávě předpokládána pro jednání lékaře spočívajícím ve zpoplatněném předání identifikátoru 

 
143 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 9. února 2017, č.j. 5 As 17/2016–52. 
144 Srov. ustanovení § 81d odst. 7 zákona o léčivech. 
145 Srov. ustanovení § 81 odst. 6 zákona o léčivech. 
146 Srov. přestupky uvedené v ustanovení § 108 odst. 1 bod i) až m) zákona o léčivech.  
147 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 
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elektronického receptu a pro jednání farmaceuta spočívajícím v nepřenesení údajů z listinného 

receptu do elektronické formy. Zákon o léčivech v jeho účinném znění však pouze zakládá 

odpovědnost výše uvedených subjektů za vyjmenovaná protiprávní jednání, nicméně již 

neobsahuje ustanovení o přiléhajících sankcích za tato protiprávní jednání, které jsou důvodovou 

zprávou předpokládány. Za této situace, kdy zákon o léčivech neobsahuje konkrétní ustanovení o 

sankci za daný přestupek, má dozorový orgán pouze možnost vydat rozhodnutí o přestupku a uložit 

buď trest napomenutí148 nebo uložit pokutu podle obecných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), tedy 

pokutu v maximální výši 1000,- Kč,149 přičemž souběh těchto sankcí je vyloučen.150  

 V souvislosti s výše uvedeným považuji za vhodné novelizovat příslušná ustanovení 

zákona o léčivech tak, aby obsahovaly přímé sankce za přestupky výše uvedené, jež by 

reflektovaly společenskou škodlivost protiprávních jednáních, za které jsou tyto sankce ukládány. 

Tím by byla zajištěna efektivní ochrana údajů pacientů v systému eRecept, jak ostatně předpokládá 

důvodová zpráva k novele eRecept. Na rozdíl od názoru uvedeného v této důvodové zprávě se 

však nedomnívám, že pokuty s horní hranicí sazby ve výši až 20 milionů korun českých jsou 

proporcionální s ohledem na situaci, že jsou ukládány konkrétnímu lékaři nebo vydávajícímu 

farmaceutovi, jakožto fyzické osobě a tato výše by pro ně byla pravděpodobně likvidační.151  

  

2.4. Výdej léčivých přípravků vázaný na lékařský předpis s omezením 

Pokud je léčivý přípravek zařazen do kategorie, jež se vydává pouze na lékařský předpis, 

může být ze strany Ústavu dále stanoveno, že výdej bude navíc ještě podléhat omezení. V takovém 

případě je předepisování omezeno dvěma podmínkami, tedy buď že jej může předepisovat pouze 

lékař se specializovanou způsobilostí nebo lékař s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem 

tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření anebo že může být stanoveno 

omezení množství léčivého přípravku vydávaného jednomu pacientovi ve stanoveném období. O 

tyto léčivé přípravky se jedná zejména v případech, kdy „a) je pro své farmakologické vlastnosti 

nebo proto, že je nový, nebo v zájmu veřejného zdraví vyhrazen pro léčbu, která může být 

prováděna pouze ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, b) se používá k léčbě onemocnění, která 

 
148 Srov. ustanovení § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
149 Srov. ustanovení § 46 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
150 Srov. ustanovení § 36 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
151 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 
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musí být diagnostikována ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo ve zdravotnických 

zařízeních s odpovídajícím diagnostickým vybavením, i když podávání a následné sledování v 

takových zařízeních prováděno být nemusí, c) je určen pro pacienty v ambulantní péči, avšak jeho 

použití může vyvolat velmi závažné nežádoucí účinky nebo může představovat značné riziko 

zneužívání, což vyžaduje vystavení lékařského předpisu podle požadavků lékaře se 

specializovanou způsobilostí a zvláštní dohled během léčby.“.152 

Zvláštní skupinou předpisových léčivých přípravků s omezením jsou pak léčivé přípravky 

na recept s modrým pruhem, přičemž na základě receptu s modrým pruhem mohou být vydány 

pouze léčivé přípravky, které obsahují návykovou látku podle nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o 

seznamech návykových látek153 nebo látku podle nařízení o prekursorech drog, jedná se tedy o 

vysoce účinné látky, jejichž průběžná evidence a používání podléhá přísnému dohledu. Z důvodu 

ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů nelze léčivé přípravky obsahující omamné nebo 

psychotropní látky, které mohou být vydány pouze na recept s modrým pruhem, vydat na lékařský 

předpis vystavený v jiném členském státě Evropské unie.154 

Tiskopisy receptů a žádanek podléhají přísné evidenci a správním orgánem příslušným 

k výrobě a distribuci těchto tiskopisů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Konkrétní 

požadavky zacházení s lékařskými předpisy s modrým pruhem stanoví provádějící právní 

předpis.155 

Pro evidenci obou kategorií léčivých přípravků se využívá registr léčivých přípravků 

s omezením a je k jejich výdeji oprávněn pouze farmaceut, nikoliv farmaceutický asistent.  

 

2.5. Výdej bez lékařského předpisu s omezením  

Do této kategorie se řadí léčivé přípravky, u nichž bylo v rámci registračního principu 

Ústavem rozhodnuto, že se vydávají s omezením, pokud jsou schopny vyvolat nebezpečí pro 

lidské zdraví, kterému lze zamezit stanovením určitých omezení pro takový výdej, nebo pro jeho 

správné používání je nezbytná předchozí odborná porada s farmaceutem. Takovým omezením 

může být zejména stanovení věkové hranice pacienta, který požaduje výdej takového léčivého 

přípravku, stanovení dávky pro jednotlivé podání, či omezení množství léčivého přípravku 

 
152 Srov. ustanovení § 39 odst. 4 zákona o léčivech.  
153 Viz. Příloha č. 1 nebo 6 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek. 
154 Srov. ustanovení § 81g odst. 2 zákona o léčivech. 
155 Blíže srov. ustanovení § 22 a násl. vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. 
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vydávaného jednomu pacientovi ve stanoveném období.156, 157 Léčivé přípravky vydávané bez 

lékařského předpisu s omezením mohou být vydávány pouze farmaceutem, nikoliv 

farmaceutickým asistentem.158 

Tyto léčivé přípravky mohou být provozovatelem vydány jen v případě, že u osoby, jíž je 

daný léčivý přípravek vydáván, jsou splněny stanovené podmínky a jejich splnění je ze strany 

provozovatele řádně ověřeno. Lékárna je povinna vést dokumentaci o každém takto vydaném 

léčivém přípravku, přičemž údaje se zaznamenávají v registru pro léčivé přípravky s omezením 

tak, že farmaceut zejména identifikuje druh a množství léčivého přípravku159 a dále identifikační 

číslo pojištěnce, a nejde-li o pojištěnce veřejného zdravotního pojištění (např. v případě cizinců), 

jméno, příjmení160 a datum narození fyzické osoby.161
 Kromě zvláštních podmínek vztahujících se 

na výdej léčivého přípravku je rovněž nutné, aby farmaceut nebo farmaceutický asistent při 

kontaktu s pacientem dbal i obecných ustanovení zákona o léčivech týkajících se výdeje léčivých 

přípravků v lékárně, zejména aby léčivý přípravek nevydal v případě podezření z možného 

zneužití léčivého přípravku.162 K tomuto subjektivnímu posouzení ze strany farmaceuta se vyjádřil 

i Nejvyšší správní soud České republiky, a to následovně: „…zákon ponechával na odborné úvaze 

farmaceuta, aby vyhodnotil konkrétní podmínky toho kterého výdeje a podle nich usoudil, zda jsou 

naplněny podmínky pro nevydání léčivého přípravku ve smyslu ustanovení § 49 odst. 3 in fine 

zákona č. 79/1997 Sb., resp. § 83 odst. 4 in fine zákona č. 378/2007 Sb. Právě tuto odbornou úvahu 

předpokládá zákonný termín „podezření“, který obě citovaná ustanovení ve své hypotéze shodně 

užívají. Při vyhodnocení skutkových podmínek konkrétního výdeje léčivého přípravku konkrétnímu 

příjemci se totiž plně uplatní povinnost farmaceuta vykonávat své povolání odborně, v souladu s 

právními i stavovskými předpisy a v souladu s jeho etikou. Nesprávné vyhodnocení skutkových 

podmínek konkrétního výdeje tedy nutně implikuje ten právní následek, že farmaceut jednal v 

rozporu se svou povinností nevydat léčivo v pochybnostech či podezření ze zneužití. Právě 

 
156 Srov. ustanovení § 39 odst. 5 zákona o léčivech. 
157 Například pro zamezení zneužívání léčiv a jejich zneužívání k nezákonným účelům, je omezen výdej léčivých 

přípravků obsahujících pseudoefedrin, který se využívá pro nelegální výrobu metamfetaminu tak, aby celkové 

množství pseudoefedrinu v léčivých přípravcích, které jsou při jednotlivém výdeji vydány bez lékařského předpisu 

s omezením, nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu a současně, aby celkové množství pseudoefedrinu v těchto 

léčivých přípravcích, které jsou vydány jednotlivé osobě bez lékařského předpisu s omezením, v období po sobě 

jdoucích 7 dnů nepřesáhlo 900 mg pseudoefedrinu.  
158 Srov. ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) a contrario zákona o léčivech. 
159 Blíže srov. ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky o správné lékárenské praxi.  
160 Pozn. autorky – ustanovení § 77 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že „jménem“ se rozumí osobní jméno a 

příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. S ohledem na to, 

že správní právo je svou povahou právem zvláštním k právu občanskému, a tedy za účelem dodržení 

terminologické jednoty, by spíše mělo být v příslušném ustanovení vyhlášky o správné lékárenské praxi uvedeno 

„jméno a datum narození fyzické osoby.“  
161 Srov. ustanovení § 17a odst. 2 vyhlášky o správné lékárenské praxi. 
162 Srov. ustanovení § 83 odst. 4 in fine zákona o léčivech. 
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povinnost odbornosti výkonu farmacie je zárukou toho, že farmaceut v konkrétním případě má mít 

podezření, že léčivo může být zneužito. Pro porušení této právní povinnosti tedy není podstatné, 

zda farmaceut podezření skutečně měl, ale zda ho se zřetelem ke všem okolnostem konkrétního 

výdeje mohl a měl mít…“.163
 

2.6. Výdej bez lékařského předpisu 

V případě léčivých přípravků, jejichž výdej nepodléhá předložení lékařského předpisu, 

často nazývaných také OTC léky164 a jedná se o nejvolnější kategorii léčivých přípravků, neboť 

míra toxicity obsažená v léčivých přípravcích je v tomto případě velmi nízká, existuje tudíž také 

nižší riziko závažných nežádoucích účinků a tyto jsou tedy vhodné pro samoléčbu pacientem.165 

Tyto léčivé přípravky jsou dostupné a vydávané bez lékařského předpisu pouze v lékárnách, nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou určeny na léčbu jednoduchých a krátkodobých zdravotních 

obtíží snadno rozpoznatelných pacienty.  

2.7. Prodej vyhrazených léčivých přípravků 

Vyhrazenými léčivými přípravky se rozumí „humánní léky, které je možné používat bez 

odborné konzultace, a slouží hlavně k akutnímu pokrytí individuální potřeby pacienta nebo jemu 

blízkých osob“.166 Mezi vyhrazené léčivé přípravky se v souladu s vyhláškou č. 228/2008 Sb., o 

registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „registrační vyhláška“)167 

řadí například léčivé čaje a léčivé čajové směsi, multivitaminové přípravky neobsahující určité 

množství denní dávky určitých vitamínů, humánní léčivé přípravky obsahující paracetamol nebo 

ibuprofen, přípravky určené pro povrchovou dezinfekci kůže, náplasti obsahující léčivé látky 

s místním působením nebo nikotinové přípravky k odvykání kouření.168 Jejich prodejem se dle 

terminologie zákona o léčivech v širším smyslu rozumí jejich nákup, skladování nebo prodej,169 a 

jedná se o jedinou skupinu léčivých přípravků, které mohou být prodávány mimo lékárny.  

 Na prodejce vyhrazených léčivých přípravků se stejně jako na ostatní subjekty oprávněné 

k výdeji jiných druhů léčivých přípravků vztahují pravidla uvedená v zákoně o léčivech a dále se 

jejich činnosti dotýká vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků. 

 
163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 28. dubna 2011, čj. 3 Ads 163/2010-75. 
164 OTC = Over The Counter léčivé přípravky, tj. léčivé přípravky vydávané přes pult.  
165 KRÁL. J., Farmaceutické právo in: Noveaspi.cz. Výdej léčivých přípravků. [online]. [cit.: 6.6.2020]. Dostupné na: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/12/17477/1/2#c_26764  
166 Olécích.cz. Encyklopedie SÚKL. Co jsou vyhrazená léčiva? [online]. [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné na: 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-vyhrazena-leciva 
167 Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků. 
168 Blíže srov. ustanovení § 6 odst. 1 registrační vyhlášky. 
169 Srov. ustanovení § 5 odst. 7 zákona o léčivech. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/12/17477/1/2#c_26764
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-vyhrazena-leciva
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Správnou praxí prodejců vyhrazených léčivých přípravků se rozumí „soubor pravidel, která 

zajišťují, aby se prodej vyhrazených léčivých přípravků uskutečňoval v souladu s požadavky na 

jakost, bezpečnost a účinnost vyhrazených léčivých přípravků, a to v souladu s jejich zamýšleným 

použitím“.170  

 Zákon o léčivech stanoví pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků zejména povinnost 

zajistit pro každou fyzickou osobu, jež prodává tyto vyhrazené léčivé přípravky, kurz pro získání 

osvědčení o její odborné způsobilosti. Dále uvádí podrobnosti ohledně nakládání s takovými 

léčivými přípravky, povinnost jejich nákup pouze od distributorů nebo výrobců léčivých 

přípravků, vedení evidencí pro nákup, prodej, skladování léčivých přípravků, a to v rozlišení dle 

jejich druhu a povinnost k uchovávání těchto dokladů po dobu 5 let.171  

 
170 Srov. ustanovení § 6 odst. 6 zákona o léčivech. 
171 Srov. ustanovení § 23 odst. 4 zákona o léčivech. 
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3. Zásilkový výdej 

Zcela odlišným typem výdeje léčivých přípravků je jejich zásilkový výdej, tedy podle 

Krále „výdej na dálku“,172 k němuž dochází prostřednictvím internetových stránek provozovatele 

lékárny. Dle důvodové zprávy k zákonu o léčivech byl institut lékárny pro zásilkový výdej volen 

z praktických důvodů a na základě zahraničních zkušeností proto, že pouze lékárna má k dispozici 

příslušně kvalifikovaný personál pro poradenství a pro výdej léčivých přípravků.173 Předmětem 

zásilkového výdeje mohou být pouze řádně registrované léčivé přípravky, přičemž se to netýká 

léčivých přípravků, jejichž vydání je podmíněno předepsáním lékařského předpisu, nebo které sice 

mohou být vydávány bez lékařského předpisu, avšak s omezením. 

 

3.1. Definice zásilkového výdeje  

Český právní řád neobsahuje, podle mého názoru, dostatečnou definici zásilkového výdeje. 

V ustanovení § 84 odst. 1 zákona o léčivech se stanoví: „Zásilkovým výdejem léčivých přípravků 

(dále jen "zásilkový výdej") se rozumí výdej léčivých přípravků na základě objednávek zásilkovým 

způsobem. Nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek 

osob (dále jen „objednatel“) na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového 

výdeje.“. 

Kromě výše uvedené zákonné definice není v českém právním řádu nikde řečeno, co se 

přesně rozumí výdejem zásilkovým způsobem. To však lze dovodit ze zákonných podmínek 

zásilkového výdeje a z ustanovení podzákonného předpisu, který se, mimo jiné, týká i zásilkového 

výdeje. Tímto předpisem je vyhláška o správné lékárenské praxi. Lze tedy dovodit, že se nejedná 

o výdej v lékárnách, neboť zásilkový výdej je spojen s doručováním nebo přepravou léčivého 

přípravku mimo prostory lékárny, a to do místa určeného pacientem, neboť lékárna zajišťující 

zásilkový výdej má povinnost zajišťovat přepravní podmínky s ohledem na druh přepravovaného 

léčivého přípravku, případně má právo kontrolovat dodržování přepravních podmínek u osoby, 

která na základě přepravní smlouvy tyto činnosti lékárně zajišťuje.174 Aby mohlo k zásilkovému 

výdeji dojít, je nutné, aby nejdříve byla s pacientem uzavřena právně závazná kupní smlouva. 

Zákon o léčivech v souvislosti se zásilkovým výdejem používá termín objednávka, za kterou se 

považuje projev vůle pacienta směřující k uzavření smlouvy, kterou chce být vázán. K tomuto 

 
172 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014, s. 113.  
173 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), č. 378/2007 Dz. 
174 Srov. ustanovení § 18 odst. 2 písm. b) vyhlášky o správné lékárenské praxi.  
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dochází v rámci internetové nabídky provozovatele, smlouva je tedy uzavírána distančním 

způsobem.175 

Zásilkový výdej léčivých přípravků tedy má několik charakteristických znaků: 

- přijímání závazných objednávek pacientů na základě internetové nabídky provozovatele; 

- uzavření závazné distanční smlouvy s pacientem před výdejem zboží;  

- výdej těchto objednávek zásilkovým způsobem; 

- přeprava léčivých přípravků mimo prostory lékárny do místa určeného pacientem, a to buď 

přímo ze strany lékárny zajišťující zásilkový výdej, nebo ze strany smluvního přepravce. 

 

3.2. Podmínky zásilkového výdeje 

Podmínkou pro lékárnu zajišťující zásilkový výdej, je oznámení o zahájení zásilkového 

výdeje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jeho zahájení. Oznámení se provádí písemně 

k dozorovému orgánu, kterým je Ústav. V oznámení provozovatel lékárny uvede také adresu 

internetové stránky, jejímž prostřednictvím budou léčivé přípravky nabízeny veřejnosti. Tato 

informační povinnost vůči Ústavu se dále vztahuje i na případné přerušení či ukončení zásilkového 

výdeje.176 Vyhláška o správné lékárenské praxi dále upřesňuje, že v oznámení se uvede „název 

lékárny, včetně její adresy, datum zahájení činnosti spočívající v provádění zásilkového výdeje, 

popřípadě jeho ukončení nebo přerušení. Dále uvede jméno, případně jména a příjmení lékárníka 

nebo farmaceutického asistenta poskytujícího informační službu, telefonní spojení na informační 

službu, včetně adresy internetové nabídky.“.177 

 Zákon o léčivech a vyhláška o správní lékárenské praxi obsahují další povinnosti pro 

provozovatele lékárny ve vztahu k pacientům. Kromě požadavků na zveřejnění informací o 

způsobu dopravy, ceně dopravy, případné možnosti bezplatné reklamace a nezbytných informací 

o nabízeném léčivém přípravku178 se jedná zejména o: 

- povinnost zajištění informační služby ze strany farmaceuta nebo farmaceutického asistenta 

během vymezené provozní doby, přičemž tato informační služba zároveň slouží pro 

shromažďování a hlášení informací o podezřeních na nežádoucí účinky léčivých 

přípravků;179 

 
175 Srov. ustanovení §1820 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
176 Srov. ustanovení § 84 odst. 3 zákona o léčivech.  
177 Srov. ustanovení § 18 odst. 4 vyhlášky o správné lékárenské praxi.  
178 Blíže srov. ustanovení § 84 odst. 2 zákona o léčivech a také ustanovení § 18 odst. 3 vyhlášky o správné lékárenské 

praxi. 
179 Srov. ustanovení § 84 odst. 3 zákona o léčivech a dále § 18 vyhlášky o správné lékárenské praxi.  
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- povinnost odeslání přijaté objednávky léčivých přípravků do 48 hodin od jejího přijetí, 

přičemž musí být zaručeno její dodání pacientovi do tří dnů, případně musí být v této době 

pacientovi oznámeno, že objednávku nebude možné doručit.180  

 

 Poslední, neméně důležitou skupinou požadavků na obsah internetových stránek 

provozovatele lékárny, je uvedení kontaktních údajů Ústavu a hypertextový odkaz na jeho stránky 

a dále zřetelné zobrazení loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti 

na dálku (dále jen „Logo Online Lékáren“),181 ze kterého bude zřejmé, v jakém státě je osoba 

zajišťující zásilkový výdej usazena, přičemž toto logo musí obsahovat hypertextový odkaz na 

internetové stránky Ústavu, kde si pacient ověří, že daný provozovatel je skutečně subjektem 

oprávněným k zásilkovému výdeji.182 

  

3.2.1. Logo Online Lékáren 

Logo Online Lékáren je duševním vlastnictvím Evropské unie a je chráněno formou 

ochranné známky, která je registrována pod reg. č. 1162865. Evropská unie uzavřela dne 26. 5. 

2015 s Českou republikou – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, licenční smlouvu, na základě 

které Evropská unie udělila Ústavu písemný souhlas, aby v rozsahu licenční smlouvy udělil 

podlicenci k užívání Loga Online Lékáren třetím stranám, tedy provozovatelům lékáren. Účelem 

podlicenční smlouvy je zajistit provozovatelům lékáren oprávnění k označení internetových 

stránek, která souvisí s nabídkou výdeje léčivých přípravků veřejnosti na dálku.183 

 Výše uvedená poslední podmínka týkající se úpravy zásilkového výdeje, tedy podmínka 

užití použití Loga Online Lékáren, je v současné době omezena pouze na jeden odstavec v zákoně 

o léčivech, který stanoví povinnost Logo Online Lékáren užít, a to v souladu s nařízením o designu 

společného loga, přičemž jakákoliv bližší specifikace práv a povinností jak Ústavu, tak 

provozovatelů lékáren, absentuje, a to na úrovni vnitrostátní i evropské. Je tedy pro zjištění 

konkrétních práv a povinností nezbytné nahlédnout jak do licenční, tak i podlicenční smlouvy, 

které však ze své povahy nejsou smlouvami veřejnoprávními, nemohou tedy stranám zakládat ani 

práva, ani povinnosti na úseku práva veřejného. Ústav i přes tuto skutečnost na svých 

 
180 Srov. ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) zákona o léčivech.  
181 Vzhled loga je stanoven nařízením Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014, o designu společného loga 

označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a 

kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti. 
182 Srov. ustanovení § 85 odst. 3 zákona o léčivech.  
183 Čl. 1.4. Smlouvy o poskytnutí podlicence užívat Logo Online lékáren (Online Pharmacies) v rámci zásilkového 

výdeje léčivých přípravků; vzor dostupný na: http://www.sukl.cz/lekarny/bezpecnostni-logo-banner  

http://www.sukl.cz/lekarny/bezpecnostni-logo-banner
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internetových stránkách deklaruje, že mu byly “na základě licenční smlouvy rovněž uděleny 

kompetence v oblasti dozoru nad dodržováním závazků plynoucích z uzavření podlicenční 

smlouvy“.184 

Ústav v minulosti opakovaně zahajoval vůči provozovatelům lékáren správní řízení 

z důvodu provádění nezávazné rezervace léčivých přípravků a jejich následného vyzvednutí ve 

vybrané lékárně, přičemž takové jednání nesprávně považoval za provádění zásilkového výdeje185 

a na základě toho nezákonně trestal provozovatele lékáren za to, že nejsou osobami oprávněnými 

k provozování zásilkového výdeje, neboť nemají uzavřenu podlicenční smlouvu týkající se Loga 

Online Lékáren. Tento názor Ústavu byl v rámci odvolacího řízení následně potvrzen také ze 

strany Ministerstva zdravotnictví České republiky,186 které obdobně opakovaně deklarovalo, že 

stěžejními požadavky k zahájení zásilkového výdeje jsou oznamovací povinnost provozovatele 

lékárny vůči Ústavu a žádost o přidělení loga ve smyslu ustanovení § 85 odst. 3 zákona o léčivech. 

Podle jejich názoru, v případě, že provozovatel lékárny splňuje zákonné podmínky pro udělení 

Loga Online lékáren, dojde tím ze strany Ústavu ke schválení jeho žádosti ve formě uzavření 

podlicenční smlouvy, která mu umožní, aby Logo Online Lékáren umístil na své webové stránky 

s nabídkou léčivých přípravků k výdeji zásilkovým způsobem. Současně by pak byl žadatel uveden 

v seznamu ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 písm. c) zákona o léčivech. Jednání Ústavu 

spočívající v uzavření podlicenční smlouvy a zapsání žadatele na seznam osob oprávněných 

k provádění zásilkového výdeje tak považoval Ústav i Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

za schválení ze strany Ústavu k provádění zásilkového výdeje. 

S ohledem na výše uvedené, pokud by podle názoru Ústavu a Ministerstva zdravotnictví 

České republiky nedošlo k podlicencování ze strany Ústavu, jednalo by se o neoprávněný 

zásilkový výdej léčivých přípravků v kontrolované lékárně, a to v rozporu s ustanovením § 7 odst. 

2 ve spojení s § 8 odst. 8 zákona o léčivech v návaznosti s § 84 odst. 1 zákona o léčivech187, čímž 

dle názoru Ústavu i Ministerstva zdravotnictví České republiky dojde k naplnění skutkové 

podstaty přestupku dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, jehož se kontrolovaná lékárna 

dopustí tím, že zachází s léčivy bez schválení, což ve svém důsledku vede až k zákazu provádění 

zásilkového výdeje daným provozovatelem lékárny.  

 
184 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. SÚKL: © 2010 [cit: 12.11.2019]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/lekarny/bezpecnostni-logo-banner  
185 Problematika nezávazných objednávek viz. kapitola 3.5. této práce. 
186 Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, č. j. MZDR 28344/2016-4/FAR, sp. zn. FAR A28/2016 

ze dne 13. července 2016 nebo Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, č.j.: MZDR 28347/2016-

4/FAR, sp. zn.: FAR: A 27/2016, ze dne 13. července 2016.  
187 Srov. například rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, sp. zn. sukls193911/2015, č. j. sukl101638/2016, ze 

dne 30. března 2016 nebo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, sp. zn.: sukls194241/2015, č.j. 

sukl94249/2016, ze dne 23. března 2016.  

http://www.sukl.cz/lekarny/bezpecnostni-logo-banner
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 Podle mého názoru v daných případech došlo k pochybění hned ve dvou aspektech. V prvé 

řadě je chybováno v postupu, kdy Ústav provozovatele lékáren sankcionuje na základě zákona o 

léčivech, když se v daném případě jedná o otázky čistě soukromoprávní, konkrétně z oblasti práva 

autorského a takové jednání dozorového orgánu nemá žádnou oporu v zákoně o léčivech. Ústav, 

případně přímo Evropská unie, jakožto vlastník Loga Online Lékáren, by se v konkrétních 

případech měli domáhat jejich práv vyplývajících z práva duševního vlastnictví, a nikoliv 

prostřednictvím správního trestání. Jediným možným způsobem, kterým lze v současné době 

trestat provozovatele lékáren za jednání související s Logem Online Lékáren, je v případě 

přestupku podle ustanovení § 103 odst. 11, písm. i) zákona o léčivech, podle kterého se 

provozovatel lékárny zajišťující zásilkový výdej dopustí přestupku tím, že „nezajistí, aby 

internetové stránky lékárny zajišťující zásilkový výdej, obsahovaly informace podle § 85 odst. 3“ 

zákona o léčivech, tedy kromě jiného také zřetelně zobrazovaly Logo Online Lékáren.  

  

3.2.2. Sporné otázky schválení provádění zásilkového výdeje  

Druhé pochybení Ústavu a Ministerstva zdravotnictví České republiky shledávám v jejich 

tvrzení, že uzavřením podlicenční smlouvy dojde ke schválení provádění zásilkového výdeje. 

Pokud by tomu tak bylo, za účelem vydání povolení ze strany Ústavu muselo nejdříve proběhnout 

správní řízení. Z žádného ustanovení zákona o léčivech nevyplývá, že by lékárna zajišťující 

zásilkový výdej byla povinna o vydání jakéhokoli povolení k provozování této činnosti žádat, 

provozovatelé jsou k provozování zásilkového výdeje oprávněni bezprostředně poté, co podají 

k Ústavu oznámení, které splňuje zákonné náležitosti. Lze tedy dovodit, že provozovatelé lékáren 

mají k uskutečňování zásilkového výdeje, za předpokladu splnění zákonných podmínek, právní 

nárok a Ústav v takovém případě neuplatňuje správní uvážení a lékárna je tak oprávněna 

k zásilkovému výdeji bez dalšího.  

 Za současné situace tak s ohledem na výše uvedené znění ustanovení zákona o léčivech 

dochází k mezeře v zákoně, během které není Ústav oprávněn jakýmkoliv způsobem uplatňovat 

svá dozorová oprávnění v případě řádného oznámení o zahájení zásilkového výdeje. Pokud by 

bylo účelem zákonodárce, aby schvalovací řízení v souvislosti s provozováním zásilkového výdeje 

proběhlo, tak pro napravení tohoto stavu by bylo kupříkladu vhodné rozšířit ustanovení § 84 odst. 

3 zákona o léčivech tak, že oprávnění provozovatelů lékáren k uskutečňování zásilkového výdeje 

vznikne až poté, co Ústav učiní další úkon, kterým z jeho strany dojde k vydání osvědčení či 

schválení. Domnívám se však, že proces zahájení zásilkového výdeje založený na oznámení ze 

strany provozovatelů lékáren je dostatečný.  
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Ústav sestavuje a zveřejňuje pravidelně aktualizovaný seznam lékáren, které jsou 

s ohledem na jejich podmínky vhodné k provozu zásilkového výdeje. V současné době, podle 

údajů dostupných v databázi Ústavu, provozuje zásilkový výdej celkem 124 lékáren, z celkového 

počtu 2684 lékáren a jejich OOVL.188  

 

3.3. Zásilkový výdej do České republiky 

Kromě klasického zásilkového výdeje humánních léčivých přípravků, který je na území 

České republiky zajišťován provozovatelem lékárny se sídlem v rámci České republiky, je možné, 

aby si osoby, jež pobývají na území České republiky, pro svoji osobní potřebu a použití objednaly 

nebo jinak opatřily humánní léčivé přípravky formou zásilkového výdeje uskutečněného z jiného 

členského státu Evropské unie.189 Stejně jako v případě vnitrostátního zásilkového výdeje se musí 

jednat o řádně registrovaná léčiva v souladu s registračním postupem podle předpisů České 

republiky nebo podle evropských předpisů a zároveň musí také podléhat registraci v členském 

státě, jež zásilkový výdej zajišťuje. Stejně jako v případech vnitrostátního zásilkového výdeje 

v rámci České republiky, se dle zákona o léčivech nesmí jednat o zásilkový dovoz léčivých 

přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, lékařský předpis s omezením nebo výdej bez 

lékařského předpisu podléhajícímu omezení. Léčivé přípravky dodávané do České republiky je 

nutné dodávat s českým označením na obalu, stejně jako příbalová informace musí být v českém 

jazyce, ledaže by si jednotliví pacienti vyžádali dodání léčivého přípravku s informacemi v jiném 

než českém jazyce, a to však pouze předpokladu, že by se jednalo o množství odpovídající jeho 

osobní potřebě.190  

V současné době, dle evidence Ústavu, zajišťují zásilkový výdej léčiv do České republiky 

čtyři provozovatelé lékáren se sídlem v jiném členském státu, z čehož tři jsou provozovatelé se 

sídlem ve Slovenské republice a jeden v Německu.191 Každý z těchto provozovatelů musí mít 

zajištěnu informační službu v českém jazyce, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti zdraví a 

dostatečné informovanosti pacientů na území České republiky. 

 

 
188 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vyhledávání lékáren. Dostupné na: 

http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php.  
189 Srov. ustanovení § 87 odst. 1 zákona o léčivech. 
190 Srov. ustanovení § 87 odst. 2 zákona o léčivech. 
191 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Seznam osob zajišťujících zásilkový výdej do ČR z členských států. [online]. [cit.: 

20.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/lekarny/seznam-osob-zajistujicich-zasilkovy-vydej-do-ceske-

republiky.  

http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php
http://www.sukl.cz/lekarny/seznam-osob-zajistujicich-zasilkovy-vydej-do-ceske-republiky
http://www.sukl.cz/lekarny/seznam-osob-zajistujicich-zasilkovy-vydej-do-ceske-republiky
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3.4. Zásilkový výdej do zahraničí  

Analogicky je také možné, aby byly zásilkovým způsobem dodávány i léčivé přípravky z 

České republiky do zahraničí, avšak v tomto případě již není zásilkový výdej limitován na členské 

státy Evropské unie. Pro tento způsob zásilkového výdeje platí, že léčivé přípravky mohou být 

označeny v úředním jazyce státu, do nějž budou dodávány.192 Z důvodu zajištění bezpečnosti a 

kvůli předcházení riziku výskytu padělků léčivých přípravků musí provozovatel lékárny takto 

označené léčivé přípravky odebírat přímo od distributora a uchovávat je odděleně od ostatních 

léčivých přípravků,193 aby nemohlo dojít k jejich záměně s léčivými přípravky vydávanými při 

standardním výdeji v lékárně. S výjimkou lhůt dodávání platí ostatní povinnosti uložené lékárně 

zajišťující zásilkový výdej v ČR. Navíc má taková lékárna uloženu povinnost zajištění cizojazyčné 

informační služby. S ohledem na zachování všech záruk léčivých přípravků dodávaných zásilkově 

do zahraničí podléhá dodávání do každého státu zvláštnímu rozšíření rozsahu činnosti v povolení. 

 V minulosti se často vedly spory zejména o otázku toho, zda v důsledku zásilkového 

výdeje do zahraničí nedojde k ohrožení dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty v České 

republice. V důvodové zprávě k zákonu o léčivech však předkladatelé zákona považují takové 

obavy za neopodstatněné, neboť „zásilkový výdej představuje „vývoz” poměrně malých množství 

léčivých přípravků pro jednotlivé pacienty ve srovnáním se souběžným obchodem, kterým lze 

vyvážet z ČR neomezená množství léčivých přípravků a který je legálním obchodním 

mechanismem.“194 K přeshraničnímu zásilkovému výdeji se rovněž vyslovil i Soudní dvůr 

Evropské unie ve svém rozsudku z roku 2003, ve kterém uvádí, že přeshraniční zásilkový výdej 

nelze v rámci členských států zcela zakázat.195 

Výše zmíněný rozsudek Soudního dvora Evropské unie se zabýval otázkou zásilkového 

výdeje léčivých přípravků provozovaného lékárnou usazenou v Nizozemsku, která konečným 

spotřebitelům (pacientům) v Německu zásilkově vydávala léčivé přípravky nepodléhající omezení 

výdeje na lékařský předpis. Tehdejší německá vnitrostátní právní úprava týkající se prodeje 

léčivých přípravků však zakazovala zásilkový výdej léčivých přípravků, jejichž prodej je vyhrazen 

výlučně lékárnám196,197. Žalobci v původním řízení před vnitrostátním soudem tak považovali 

 
192 Srov. ustanovení § 86 odst. 1 zákona o léčivech. 
193 Srov. ustanovení § 18 odst. 5 vyhlášky o správné lékárenské praxi. 
194 VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), č. 378/2007 Dz. 
195 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. C-322/01. 
196 Zákon „Arzneimittelgesetz“ o léčivých přípravcích, § 43 odst. 1, ve znění ze dne 7. září 1998. 
197 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. C-322/01. 
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zásilkový výdej prováděný nizozemskou lékárnou dodávající léčivé přípravky do Německa za 

neslučitelný s výše uvedenou úpravou, a tedy za protiprávní.  

První předběžná otázka předložená Soudnímu dvoru Evropské unie zněla: „Porušují 

vnitrostátní právní předpisy, které zakazují obchodní dovoz humánních léčivých přípravků, které 

jsou ve výhradním prodeji v lékárně, uskutečňovaný prostřednictvím zásilkového prodeje 

lékárnami autorizovanými v jiných členských státech v návaznosti na individuální objednávky po 

internetu konečným spotřebitelem, zásady volného pohybu zboží ve smyslu článku 28 ES a 

následujících?“.198  

K této otázce se Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil tak, že pokud se jedná o léčivé 

přípravky neregistrované ve státu, do nějž mají být dodávány, musí být registrovány alespoň 

v rámci evropského centralizovaného režimu.199 

Pokud se jedná o léčivé přípravky registrované ve státu, do nějž mají být dodávány a 

zároveň se jedná o léčivé přípravky nepodléhající omezení výdeje na lékařský předpis, bylo 

vysloveno, že nelze absolutně zakázat jejich zásilkový výdej,200 neboť takové opatření by bylo 

považováno za opatření rovnocenné k omezení kvantitativního dovozu ve smyslu čl. 28 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Důvodem, který vedl Soudní dvůr Evropské unie k tomuto závěru, 

bylo zejména to, že „vyloučení možnosti zásilkového prodeje léčivých přípravků totiž ztěžuje 

přístup zahraničních lékáren na německý trh, neboť by tito zahraniční provozovatelé byli povinni 

si nejprve otevřít vlastní lékárnu v Německu“,201 přičemž další podmínkou pro vydání oprávnění 

v Německu k provozování zásilkového výdeje je možné až po uplynutí doby tří let, od zahájení 

provozování kamenné lékárny.202 Z výše uvedeného tedy zřejmě vyplývá, že takový zákaz by byl 

o mnoho nevýhodnější pro lékárny usazené v zahraničí než pro lékárny již usazené v Německu, 

neboť internet představuje nejdůležitější prostředek pro zahraniční lékárny k dosažení 

zahraničního trhu, a proto by tedy docházelo ke ztíženému přístupu léčivých přípravků z jiných 

členských států ve srovnání s výrobky na německém území.203 

Pokud jde o léčivé přípravky registrované ve státu, do nějž mají být dodávány a zároveň 

podléhají omezení výdeje na lékařský předpis, bylo Soudním dvorem Evropské unie v tomto 

rozsudku připuštěno, že v těchto případech „[…] zásobování veřejnosti vyžaduje přísnější 

kontrolu. Taková kontrola může být odůvodněna s ohledem na závažnější nebezpečí, která tyto 

 
198 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. C-322/01. 
199 Tamtéž. 
200 Tamtéž. 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 
203 Tamtéž. 



 

47 

 

 

léčivé přípravky mohou představovat,“204 neboť dle ustálené judikatury zaujímá zdraví a život lidí 

první místo mezi statky a zájmy chráněnými článkem 30 ES a členským státům přísluší, aby si 

samy rozhodly o úrovni, na které zamýšlí zajistit jejich ochranu.205  

Soudní dvůr Evropské unie podruhé řešil problém zásilkového výdeje v roce 2016,206 

přičemž tento problém se týkal opět německé vnitrostátní úpravy, tentokrát ohledně jednotných 

cen pro prodej humánních léčivých přípravků, jejichž výdej je omezen předepsáním lékařského 

předpisu. Tehdejší německý zákon o léčivech totiž v jednom ze svých ustanovení zmocňoval 

příslušné ministerstvo k vydání podzákonného předpisu, který by stanovil cenové rozpětí pro 

léčivé přípravky, které jsou vydávané za účelem následného prodeje velkoobchody, lékárnami a 

veterinárními lékaři,207 a následně bylo toto ustanovení novelizováno tak, že toto zmocňovací 

ustanovení se vztahuje i na léčivé přípravky vydávané zásilkovým způsobem208.  

Předmětem první předběžné otázky předložené Soudnímu dvoru Evropské unie bylo, zda: 

„Musí být článek 34 SFEU být vykládán v tom smyslu, že regulace cen léčivých přípravků 

vydávaných na lékařský předpis upravená vnitrostátním právem představuje opatření s 

rovnocenným účinkem ve smyslu tohoto článku?“209 K této otázce se Soudní dvůr Evropské unie 

vyjádřil tak, že taková právní úprava skutečně představuje opatření s účinkem rovnocenným 

množstevnímu dovozu, „jelikož touto právní úpravou jsou více dotčeny prodeje léčivých přípravků 

vydávaných na lékařský předpis lékárnami usazenými v jiném členském státě než prodej takových 

léčivých přípravků v lékárnách usazených v tuzemsku“210 Argumentem pro tento závěr bylo 

zejména to, že výdej léčiv zásilkovým způsobem představuje pro lékárny se sídlem v jiném 

členském státě důležitější, nebo podle okolností často i jediný způsob přímého vstupu na tento trh, 

než pro lékárny se sídlem v daném státu a v momentě, kdy by docházelo k takové cenové regulaci, 

byla by možnost vstupu cizozemských lékáren na trh a jejich následná konkurenceschopnost 

omezena.211  

Podstatou druhé a třetí předběžné otázky bylo, zda musí být článek 36 SFEU vykládán 

v takovém smyslu, že vnitrostátní právní úprava stanovující určení jednotných cen pro prodej 

humánních léčivých přípravků s omezením výdeje na lékařský předpis může být odůvodněna 

důvody ochrany života zdraví a lidí.212 Argumentem pro podporu vnitrostátní úpravy bylo, že 

 
204 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. C-322/01. 
205 Tamtéž; a dále Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. C-322/01. 
206 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. října 2016, sp. zn. C-148/15. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž. 
209 Tamtéž. 
210 Tamtéž. 
211 Tamtéž. 
212 Tamtéž. 
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„konkrétně je cílem uvedeného systému zajistit, aby zásilkové lékárny nezahájily destruktivní 

cenovou soutěž, která by vedla ke konci tradičních lékáren především ve venkovských nebo řídce 

osídlených oblastech, které pro tradiční lékárny představují méně přitažlivá místa k umístění 

provozovny […] neboť pouze tradiční lékárny mohou zajistit spolehlivé a kvalitní zásobování 

především v naléhavých případech, jakož i poskytování individuálních rad a účinnou kontrolu 

vydávaných léčivých přípravků.“213 Podle Soudního dvora Evropské unie je nesporné, že cíl zajistit 

spolehlivé a kvalitní zásobování léčivými přípravky na celé území do článku 36 SFEU nepochybně 

spadá, nicméně je sporné, zda taková úprava, která omezuje volný pohyb zboží napříč členskými 

státy, je schopna zaručit uskutečnění sledovaného cíle a nepřekračuje-li meze toho, co je nezbytné 

k jeho dosažení.214 V průběhu řízení žalovaní poukazovali na to, že neexistují podložené důkazy 

k tomu, že podobnou vnitrostátní úpravou by mohlo dojít k lepšímu zeměpisnému rozložení 

tradičních lékáren v Německu215 a dále, že „cenová soutěž mohla být prospěšná pro pacienta, 

jelikož by případně umožnila nabídnout v Německu léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis 

za výhodnější ceny než za ceny, jež nyní stanoví tento členský stát“216 Soudní dvůr Evropské unie 

nakonec došel k závěru, že: „Článek 36 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že taková 

vnitrostátní právní úprava, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zakotvuje 

stanovení jednotných cen pro prodej v lékárnách vydávaných humánních léčivých přípravků na 

lékařský předpis, nemůže být odůvodněna důvody ochrany zdraví a života lidí ve smyslu tohoto 

článku, jelikož tato právní úprava není s to zajistit dosažení sledovaných cílů.“ 

 

3.5. Jiné způsoby mimo zásilkový výdej  

Pacient může kromě zásilkového výdeje léčivých přípravků učinit také jiný úkon směřující 

k získání léčivých přípravků, a to nezávazně rezervovat léčivý přípravek a poté si jej osobně 

vyzvednout ve zvolené lékárně.  

 V České republice v praxi dochází k situaci, kdy stále více lékáren spadá do řetězcového 

uskupení, tedy že jeden provozovatel vlastní několik lékáren. Z praktických důvodů proto často 

v rámci jednoho provozovatele zajišťuje zásilkový výdej pouze jedna lékárna. V tomto případě 

samozřejmě daná lékárna musí splňovat všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem o 

léčivech, které jsou nezbytné pro řádné uskutečňování zásilkového výdeje. U ostatních lékáren 

nedisponujících oprávněním k zásilkovému výdeji je však za účelem distančního zajištění léčivých 

 
213 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. října 2016, sp. zn. C-148/15. 
214 Tamtéž. 
215 Tamtéž. 
216 Tamtéž. 



 

49 

 

 

přípravků možné, aby si pacient v rámci internetového obchodu provozovatele vybral z pohodlí 

domova volně prodejné léčivé přípravky, u nichž následně provede rezervaci. Pacient v takovém 

případě při realizaci své rezervace neuzavírá s provozovatelem kupní smlouvu, ale pouze si zajistí, 

že daný volně prodejný léčivý přípravek bude v konkrétní lékárně k dispozici, a to za cenu 

uvedenou na internetových stránkách provozovatele. V okamžiku, kdy se pacient rozhodne 

k zakoupení rezervovaného volně prodejného léčivého přípravku, dochází v jím vybrané lékárně 

ke standardnímu výdeji či prodeji, včetně poradenství s farmaceutem či farmaceutickým 

asistentem a v souvislostí s tím i případně k vydání nebo prodeji jiného léčivého přípravku, pokud 

by to bylo dle názoru vydávajícího farmaceuta pro pacienta vhodnější. Až v tomto okamžiku 

výdeje nebo prodeje léčivých přípravků se ve vztahu ke kupujícímu stane prodávajícím lékárna, u 

níž dojde k nákupu takového přípravku.  

 Takovýto postup, kdy je zákazníkům osobně vydáván rezervovaný léčivý přípravek 

farmaceutem, maximálně chrání zájmy pacienta a hodnoty, které chrání zákon o léčivech, tedy 

bezpečnost distribuce a užívání léčivých přípravků. Ostatně i Ústav na svých internetových 

stránkách deklaruje, že vedle možnosti zásilkového vydávání léčivých přípravků je možné 

provedení nezávazné rezervace a následné osobní vyzvednutí ve vybrané lékárně, konkrétně Ústav 

ve svém pokynu uvádí, že „v případě výdeje léčivého přípravku po jeho předchozí rezervaci se 

nejedná o výdej zásilkovým způsobem a nedochází k uzavření kupní smlouvy na dálku, ale pouze 

o elektronickou verzi možnosti rezervace léčivých přípravků, případně doplňků stravy a kosmetiky 

v konkrétní lékárně bez zajištění jejich následného dodání. K samotnému výdeji a zakoupení 

dochází až přímo ve vybrané lékárně. Nabídka rezervace výdeje nesmí u spotřebitele vyvolat 

dojem, že se jedná o objednání léčivého přípravku v rámci zásilkového výdeje lékárny, tj. po celou 

dobu musí být patrné, že si zákazník léčivé přípravky pouze rezervuje, a proto nelze rezervační 

systém provozovat jako součást nebo v návaznosti na nabídku zásilkového výdeje léčivých 

přípravků, ale pouze jako samostatnou službu konkrétní lékárny.] 217 Stejný závěr Ústav uváděl i 

ve své předchozí verzi metodického pokynu týkajícího se zásad zásilkového výdeje, tedy že 

„nabídku léčivých přípravků s možností jejich objednání nebo rezervace předem a podmíněnou 

osobním odběrem v lékárně a předložením lékařského předpisu nelze považovat za zásilkový výdej, 

jelikož nesplňuje obecné zásady zásilkového výdeje uvedené v § 84 odst. 1 zákona o léčivech“218 

Tato formulace však byla v novější verzi pokynu LEK-16 ze strany Ústavu vypuštěna. 

 
217 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Otázky a odpovědi, 2016 [online]. [cit. 17.4.2020]. 

Dostupné na: http://www.sukl.cz/lekarny/otazky-a-odpovedi-2 
218 Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv LEK-16 verze 2., Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků, platný 

od 19.8.2015 

http://www.sukl.cz/lekarny/otazky-a-odpovedi-2
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 I přes deklaraci výše uvedeného však ze strany Ústavu následně i ze strany Ministerstva 

zdravotnictví České republiky v minulosti několikrát docházelo k tomu, že tento způsob rezervace 

léčivých přípravků, jejichž výdej není omezen na lékařský předpis, byl nesprávně posuzován jako 

zásilkový výdej. V důsledku správní žaloby podané jedním z pokutovaných provozovatelů lékáren 

se tímto případem zabýval Městský soud v Praze ve svém rozsudku,219 kdy došel k závěru, že 

v daném případě správní orgán jednoznačně nezjistil a neprokázal, že se provozovatel lékárny 

nezávaznou rezervací léčivých přípravků skutečně dopustil deliktního jednání, které je mu kladeno 

za vinu, tedy že by se mohlo jednat o zásilkový výdej léčivých přípravků. V současné době Ústav 

na základě výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze postupně přistupuje k zastavení 

veškerých řízení, které jsou vůči provozovatelům lékáren vedeny za domnělé porušení těchto 

ustanovení vedeny.  

 V důsledku nedávných událostí souvisejících s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 se na 

lékárenském trhu začala v mnohem větší míře praktikovat možnost vydávat léčivé přípravky 

podléhající povinnosti předložení lékařského předpisu i jiným osobám než těm, kterým je lékařský 

předpis určen. Součástí jedné ze služeb navazujícího výdeje léků, do které byla zapojena jedna síť 

lékáren a lékárníků v České republice, bylo umožnění pacientům využít donáškovou službu v okolí 

lékárny, o kterou se postarali lékárníci z této pacientem vybrané lékárny. Současná legislativa 

povoluje, aby léčivé přípravky, jejichž výdej podléhá výdeji na recept, nemusely být vydávány 

pouze pacientovi, jemuž daný recept směřuje, ale také někomu blízkému, známému, zaměstnanci 

domovů seniorů, kolegovi, a velmi často třeba i kurýrovi – zaměstnanci přepravní služby, u nějž 

si pacient přepravu daného léčivého přípravku objedná. Tato služba, praktikovaná provozovateli 

lékáren v době pandemie, tedy začala reagovat právě na tyto situace, kdy pacient, v souladu se 

ustanoveními zákona o léčivech, pověří vyzvednutím léků jinou osobu. Tato služba šla u některých 

provozovatelů lékáren využít pouze s platným identifikátorem elektronického receptu, který 

pacient jeho lékárně zašle formou SMS zprávy, emailu nebo prostřednictvím k tomu určené 

aplikace, čímž dojde ke zpřístupnění těchto údajů ve vybrané lékárně.220 V takovém případě dojde 

vždy před výdejem a případnou donáškou k telefonické konzultaci mezi pacientem a lékárníkem 

s tím, že výdej léčivého přípravku je pak proveden fyzicky k tomu pověřenou osobou ve vybrané 

lékárně. Samotný výdej pak probíhá v souladu s ustanovením § 83 odstavec 4 zákona o léčivech, 

a to osobě, kterou pověří pacient a která je ve smyslu zákona o léčivech důvěryhodnou osobou i 

pro lékárníka. Touto osobou mohou být například dobrovolníci sociální služby nebo pověřený 

 
219 Srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2017, č.j. 11 Ad 18/2016-60. 
220 Pilulka Lékárny a.s., Všeobecné podmínky eRecept.cz, [online] [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné na: 

https://erecept.cz/obchodni-podminky  

https://erecept.cz/obchodni-podminky
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zaměstnanec lékárny, eventuálně kurýr pověřený pacientem, případně jiná osoba, ke které chová 

důvěru jak lékárník, tak na základě jasně projevené vůle i pacient. Pacient je zároveň při využití 

služby upozorněn, že tato služba je nenároková v případě, že by lékárník v lékárně měl jakékoliv 

pochybnosti ohledně osoby, které má lék vydat, má právo a povinnost vydání léku odmítnout, s 

čímž musí být pacient předem transparentně seznámen. K využívání této služby se Ústav vyjádřil 

například v rámci odpovědi na žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020221 kde sdělil, že 

„se jedná o využití občanské výpomoci, kterou umožňuje § 83 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o 

léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy je výdej 

léčivých přípravků na lékařský předpis povolen i jiné osobě než pacientovi“, čímž bylo vyjasněno, 

že se ani v těchto případech nejedná o provozování zásilkového výdeje, i když by některé znaky 

této služby mohly zásilkový výdej připomínat.  

 

3.6. Úvahy de lege ferenda  

Závěrem této kapitoly si dovolím poznamenat, že se domnívám, že s ohledem na současnou 

digitalizaci společnosti by i lékárenství mělo být oborem, který na to bude reagovat a rozšíří 

možnosti zásilkového výdeje o léčivé přípravky na předpis. Nedávná novela zákona o léčivech, 

která přinesla rozsáhlé změny v oblasti eReceptu a sdíleného lékového záznamu podle mého 

názoru zcela eliminovala rizika, která původně ze strany odborné veřejnosti často zaznívala, a sice 

rizika vyplývající ze zneužití receptů a nedostatečného zajištění informační služby ze strany 

lékárníka, neboť díky lékovému záznamu má lékárník přehled o veškerých léčivých přípravcích 

užívaných ze strany pacienta a je tak schopen i prostřednictvím např. telefonu poskytnout 

pacientovi náležitou konzultaci. Domnívám se, že pokud i aktuální znění zákona o léčivech 

upravuje možnost, aby mohl být lék vydán jiné osobě, než které byl předepsán, je logickým a zcela 

správným krokem do budoucna, aby došlo k novelizaci ustanovení § 85 odst. 1 zákona o léčivech 

tak, aby z něj byla vypuštěna část „jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen podle 

§ 39 odst. 5 nebo není vázán na lékařský předpis“, a zároveň aby v tomto smyslu došlo 

k novelizaci na to navazujících ustanovení vyhlášky o správné lékárenské praxi. Navrhovanou 

změnu považuji za přínosnou zejména pro pacienty užívající léčivé přípravky vázané na předpis 

opakovaně a dlouhodobě či pro pacienty s omezenou možností pohybu. 

 
221 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. března 2020. [online]. [cit. 31. 5. 2020]. 

Dostupné na: http://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-24-3-2020  

http://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-24-3-2020
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4. Reklama na humánní léčivé přípravky 

Reklama na léčivé přípravky je v České republice regulována zákonem o regulaci reklamy, 

který kromě reklamy na léčivé přípravky upravuje také regulaci reklamy v oblasti dalších zvlášť 

citlivých komodit, jakými jsou tabákové výrobky, alkoholické výrobky, potraviny, kojenecká 

výživa, střelné zbraně a střeliva a také oblast ochrany rostlin. Dílčí úprava reklamy týkající se 

léčivých přípravků je obsažena také v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

nicméně nelze opomenout ani úpravu v oblasti soukromého práva, zejména ustanovení týkající se 

nekalosoutěžního jednání v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Specifickým rysem 

reklamy na léčivé přípravky je široká mimoprávní úprava vztahů mezi farmaceutickými 

společnostmi a osobami oprávněnými k předepisování nebo k výdeji léčivých přípravků, což je 

oblast, na kterou je podle mého názoru vhodné se blíže zaměřit, kvůli možnému nežádoucímu 

ovlivňování výdeje léčivých přípravků. Zmíněné mimoprávní prostředky úpravy těchto vztahů 

jsou zakotveny v etických kodexech sdružení farmaceutických společností nebo etických 

kodexech jednotlivých farmaceutických společností, přičemž jsou často mnohem detailnější a 

přísnější, než je obecná zákonná úprava.  

Reklamou se, mimo jiné, rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby 

nebo prodeje zboží“.222 Reklama na humánní léčivé přípravky je definována zvlášť, a sice jako 

„všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, 

prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků“.223  

Reklama podle tohoto zákona se může týkat pouze léčivých přípravků, které před 

uvedením na trh prošly řádným procesem registrace, na jehož konci bylo žadateli buď vydáno 

rozhodnutí o registraci anebo došlo ke schválení již přidělené registrace z jiného členského státu, 

a to ze strany příslušné autority. Těmito autoritami mohou být dva orgány, a to buď Ústav, anebo 

Evropská komise v úzké spolupráci s Evropskou lékovou agenturou – v závislosti na tom, ke 

kterému druhu registrace léčivého přípravku bude v daném případě docházet. Ústav má 

rozhodovací pravomoc v případě národní registrace a dále dvou druhů procesů týkajících se 

vzájemného uznávání již udělené registrace v dalších členských státech. Evropská komise je 

naopak nadána rozhodovací pravomocí v situaci, kdy dochází k centralizované registraci léčivých 

přípravků, která je pak uplatnitelná na území všech členských států Evropské unie. Reklama 

 
222 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy. 
223 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 zákona o regulaci reklamy. 



 

53 

 

 

jakýchkoliv léčivých přípravků, které by před uvedením na trh neprošly jedním ze dvou možných 

způsobů řádné registrace, je zakázána.224 

 Oblast reklamy na humánní léčivé přípravky není možné ponechat bez účinné regulace, a 

to zejména s ohledem na již zmiňovanou základní zásadu ochrany veřejného zdraví. Z důvodu 

zajištění bezpečnosti užívání léčivých přípravků musí reklama podporovat pouze jejich racionální 

používání, aby nedocházelo k jejich nadměrnému nadužívání a při její prezentaci smí docházet 

pouze k objektivnímu popisu jejich účinků bez toho, aniž by jejich jednotlivé vlastnosti byly 

zveličovány.225 Na evropské úrovni je blíže specifikováno, že je nutné, aby tohoto cíle bylo 

dosaženo prostředky, které neohrozí rozvoj farmaceutického průmyslu, případně obchodu mezi 

členskými státy Evropské unie.226 Zákon dále stanoví, že informace uváděné v reklamě na 

humánní léčivé přípravky musí odpovídat údajům, které jsou uvedeny v rozhodnutí o registraci 

léčivého přípravku, tedy že tyto informace odpovídají souhrnu údajů o léčivém přípravku,227 (dále 

jen: „SPC údaje“) kterými „se rozumí písemné shrnutí informací o léčivém přípravku, které je 

součástí rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a obsahuje informace podstatné pro jeho 

správné používání“.228 Jedná se o informace o léčivu, které jsou určené pro lékaře a lékárníky a 

obsahují základní informace o léčivé látce, pomocných látkách, lékové formě, dávkování, 

indikacích, interakcích a o případných možných nežádoucích účincích.229 Soudní dvůr Evropské 

unie se v této věci vyjádřil tak, že uvedený požadavek je nutno vykládat extenzivně, a tedy že „se 

vztahuje i na citace převzaté z lékařských časopisů nebo vědeckých prací, obsažené v reklamě na 

léčivý přípravek určené osobám způsobilým předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky“.230 Dále 

ve stejné věci také stanovil, že uvádění SPC údajů nemusí být jedinými informaci obsaženými 

v reklamě na daný léčivý přípravek, ale že reklama může obsahovat i jiné, doplňující tvrzení 

k těmto údajům, pokud je potvrzují nebo zpřesňují, jsou s nimi slučitelné a nezkreslují je.  

V ustanovení § 5 odst. 2 zákona o regulaci reklamy také uveden taxativní výčet případů, 

které se za reklamu na léčivé přípravky nepovažují. Podle těchto pravidel se tedy za reklamu 

nebude považovat označování léčivých přípravků a příbalových informací podle pravidel 

zakotvených v registrační vyhlášce, uvedení údajů o lidském zdraví nebo onemocněních, které 

 
224 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy. 
225 Srov. ustanovení § 5 odst. 5 zákona o regulaci reklamy. 
226 Bod 3 odůvodnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, ze dne 6. 11. 2001, o kodexu Společenství 

týkajícího se humánních léčivých přípravků nebo prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 

2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. 
227 Srov. ustanovení § 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy. 
228 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 zákona o léčivech. 
229 Olécích.cz. Výkladový slovník. Souhrn údajů o přípravku. [online]. [cit.:] Dostupné na: 

http://www.olecich.cz/slovnik/souhrn-udaju-o-pripravku. 
230 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. května 2011, sp. zn. C-249/09.  

http://www.olecich.cz/slovnik/souhrn-udaju-o-pripravku
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však nesmí obsahovat ani nepřímý odkaz na léčivý přípravek, případně korespondence nutná 

k zodpovězení specifických dotazů týkajících se konkrétního léčivého přípravku. Dále se o 

reklamu nebude jednat ani v případě doprovodných materiálů nereklamní povahy a prodejních 

katalogů a ceníků neobsahujících popis vlastností léčivých přípravků, případně poskytnutí 

informací o léčivém přípravku o změnách balení nebo varování před jejich nežádoucími účinky. 

Pokud se týká prodejních katalogů a ceníků, tak v této věci judikoval Soudní dvůr Evropské unie, 

že mezi lékaři a lékárníky mohou být šířeny i seznamy léčivých přípravků, které nejsou 

registrovány v daném členském státě, 231 a to zejména z toho důvodu, že v těchto případech se 

vůbec o reklamu nejedná a nepoužije se tedy obecné pravidlo o zákazu reklamy na neregistrované 

léčivé přípravky. S ohledem na to, že v tomto případě prodejních katalogů a ceníků neobsahujících 

popis vlastností léčivých přípravků by také mohla být zveřejňována nabídka léčivých přípravků, 

jejichž výdej je možný en na lékařský předpis, a to za účelem provedení nezávazné rezervace 

tohoto léčivého přípravku a jeho následného vyzvednutí v konkrétní lékárně.232
 

 Zákon o regulaci reklamy rozlišuje dva druhy reklamy na humánní léčivé přípravky, a to 

reklamu zaměřenou na širokou veřejnost a reklamu zaměřenou na odborníky. V případě reklamy 

zaměřené na širokou veřejnost dochází k situaci, kdy se v jejím důsledku zvyšuje poptávka 

pacientů po léčivých přípravcích, které jsou farmaceutickými společnostmi nabízeny. Reklama 

zaměřená na odborníky naopak působí zejména na lékaře, kteří jsou oprávnění léčivé přípravky 

předpisovat, a to tak, aby vlivem reklamních akcí předepisovali právě tyto nabízené léčivé 

přípravky, což v krajním případě může vést i k nežádoucí situaci, kdy budou předepisovány léčivé 

přípravky, které nemusí být v konkrétním případě tak prospěšné a účinné pro zdraví pacienta než 

jiný léčivý přípravek. Není však ani vyloučeno, aby bylo takto negativně působeno i na vydávající 

lékárníky.  

 Podle příslušných ustanovení zákona o reklamě233 připadají v úvahu tři typy subjektů 

reklamy na léčivé přípravky, a to zadavatelé, zpracovatelé a šiřitelé reklamy. Zadavatelem reklamy 

jsou typicky výrobci, distributoři nebo provozovatelé lékáren, kteří si objednávají zpracování 

reklamy u třetí osoby. Touto třetí osobou zpracovatel, kterým je nejčastěji reklamní agentura, není 

však ani vyloučeno, aby zpracovatel zpracovával reklamu na léčivé případky pro sebe. Šiřitelem 

reklamy je právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří, tedy ji jakýmkoliv způsobem 

zveřejňuje nebo předává třetím osobám a mohou jimi být například subjekty vydávající tisk, 

obchodní zástupci farmaceutických společností; lékaři, pokud jde o reklamu uveřejněnou v 

 
231 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. listopadu 2007, sp. zn. C-143/06. 
232 Srov. kapitolu 3.5. této diplomové práce.  
233 Srov. ustanovení § 1, odst. 5, 6 a 7 zákona o regulaci reklamy. 
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prostorách čekárny a ordinace nebo pokud jde o poskytování reklamních materiálů přímo 

pacientovi; lékárníci, pokud se jedná např. o reklamu uveřejněnou v prostorách lékárny.234 Podle 

názoru Soudního dvora Evropské unie však není ani vyloučeno, aby osobou odpovědnou za 

zpracování reklamy na léčivé přípravky byla kromě výše uvedených subjektů také jakákoliv 

fyzická nebo právnická osoba, pokud jedná z vlastního podnětu, nezávisle na prodejci či výrobci 

léčivého přípravku, na nějž se reklama vztahuje.235 Míra odpovědnosti jednotlivých subjektů na 

reklamě se liší v závislosti na tom, jestli se jedná o obsah či způsob šíření reklamy, přičemž je 

důležité přihlédnout k zavinění konkrétního subjektu a jeho postavení v procesu zadávání reklamy.  

 Speciální ustanovení týkající se reklamy na léčivé přípravky je mimo zákona o regulaci 

reklamy obsaženo také v zákoně o léčivech, kde je stanovena povinnost lékařů postupovat tak, aby 

při předepisování léčivých přípravků nedocházelo ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele 

lékárenské péče, případně aby nedošlo k jakémukoliv zásahu do pacientova práva na volbu 

poskytovatele lékárenské péče. Dále je vyloučeno, aby součástí elektronického, případně 

listinného receptu, bylo jakékoliv sdělení reklamní povahy.236  

 

4.1. Reklama zaměřená na odborníky  

Odborníkem se pro účely reklamy na humánní léčivé přípravky podle zákona o regulaci 

reklamy rozumí osoby oprávněné k předepisování nebo vydávání léčivých přípravků,237 příjemci 

reklamních sdělení tedy budou lékaři a lékárníci. Podle názoru Městského soudu v Praze není 

vyloučeno, aby se za odborníka považovala i právnická osoba, zejména pokud se jedná o 

provozovatele lékárny.238 

Reklama zaměřená na odborníky podle zákona o regulaci reklamy může být šířena pouze 

prostřednictvím komunikačních prostředků, k nimž mají přístup převážně tito odborníci, jednat se 

tedy bude zejména o odborné neperiodické publikace, odborný periodický tisk nebo odborné 

audiovizuální pořady.239 V případě reklamy umisťované na internetové servery je nutné zabezpečit 

přístup k reklamě zaměřené na odborníky tak, aby se k ní široká veřejnost nedostala, tedy přístup 

by k ní měl být zablokován jinak než pouhým upozorněním,240 minimálně prohlášením ze strany 

 
234 Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST 27, ver. 3, platný od 19. 9. 2011. 
235 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. dubna 2009, sp. zn. C-421/07. 
236 Srov. ustanovení § 80 odst. 7 zákona o léčivech.  
237 Srov. ustanovení § 2a, zákona o léčivech. 
238 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 21. března 2013, č.j.: 11 Ad 17/2011-112, a dále 

také rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 10. září 2015, č.j.: 8 As 204/2014-58. 
239 Srov. ustanovení § 5b odst. 1, zákona o regulaci reklamy.  
240 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 4. listopadu 2009, č.j.: 9 As 25/2009-69.  
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návštěvníka dané internetové stránky s potvrzením, že je odborníkem a s tím spojeným potvrzením 

o seznámení se s definicí odborníka.241 Podle zákona o provozování televizního a rozhlasového 

vysílání je potom zajištěno, aby do televizního a rozhlasového vysílání nebyly zařazovány 

obchodní sdělení a teleshopping týkající se léčebných postupů a léčivých přípravků, jejichž výdej 

je omezen na lékařský předpis.242  

Obsahem reklamy musí být vždy „přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje 

umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě humánního léčivého 

přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku musí být přesně 

reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj“, dále SPC údaje včetně data jejich schválení nebo 

poslední revize a informace o způsobu výdeje v souladu s rozhodnutím o registraci a o způsobu 

hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění,243 tedy informaci, jestli je daný léčivý 

přípravek hrazen zdravotní pojišťovnou a případně v jaké výši a za jakých podmínek.  

Zákon o regulaci reklamy obsahuje v obecných ustanoveních o reklamě na léčivé přípravky 

demonstrativní výčet jednání, která se považují za reklamu, avšak ve svém důsledku se jedná o 

výčet jednání týkající se nikoliv reklamy zaměřené na širokou veřejnost, ale reklamy zaměřené na 

odborníky, a to: „návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob 

oprávněných je předepisovat, dodávat nebo vydávat, dodávání vzorků humánních léčivých 

přípravků, podporu předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru, 

spotřebitelské soutěže a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné 

odměny, sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo 

spotřeby humánních léčivých přípravků a navštěvovaných odborníky, a sponzorování vědeckých 

kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na cestovné a ubytování souvisejících s jejich 

účastí“.244 

Speciální ustanovení zařazených u reklamy zaměřené na odborníky tato jednání dále 

konkretizují, například pokud se týká návštěv obchodních zástupců u odborníků, je stanovena 

povinnost pro obchodního zástupce informovat odborníka o veškerých zákonem požadovaných 

informacích týkajících se léčivého přípravku, jeho použití nebo případných nežádoucích 

účincích.245 V souvislosti s činností obchodních zástupců mohou být výjimečně předepisujícím 

lékařům poskytnuty vzorky humánních léčivých přípravků, nesmí se však jednat o vzorky 

 
241 Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST – 27 verze 3, Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a 

lidské tkáně a buňky, platný od 19. září 2011. 
242 Srov. ustanovení § 48 odst. 1, písm. f) zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání.  
243 Srov. ustanovení § 5b odst. 2, zákona o regulaci reklamy. 
244 Srov. ustanovení § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy. 
245 Srov. ustanovení § 5b odst. 3 zákona o regulaci reklamy. 
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přípravků obsahujících psychotropní nebo omamné látky. K poskytování vzorků se váže řada 

přísných omezení, jako například povinnost tyto vzorky označit nápisem "Neprodejný vzorek" 

nebo "Bezplatný vzorek", mohou být poskytovány pouze v omezeném počtu na kalendářní rok, 

každý vzorek musí být nabízen v nejmenším balení uváděném na trh a poskytují se pouze na žádost 

předepisujícího lékaře.246  

Odborníkům je v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky možné nabízet, slibovat nebo 

poskytovat dary či jiný prospěch pouze v případě, že se jedná o dary nebo prostředky, které mají 

vztah k jimi vykonávané odborné činnosti a jsou nepatrné hodnoty.247 Ústav při výkonu dozoru 

nad reklamou zaměřenou na odborníky považuje za nepatrnou hodnotu „takové dary nebo jiný 

prospěch poskytnuté v průběhu období jednoho kalendářního roku jedním subjektem jednomu 

odborníkovi, které nepřesáhnou v souhrnu částku 1 500,-Kč. Při posuzování „nepatrnosti“ 

hodnoty daru nebo prospěchu však bude kromě uvedeného orientačního finančního ukazatele 

přihlíženo k tomu, zda poskytnutý dar nebo prospěch jsou takovým stimulem, který v dané 

konkrétní situaci může ovlivnit objektivitu odborníka při předepisování či výdeji léčiv“.248 

Asi nejkontroverznějším bodem reklamy zaměřené na odborníky je sponzorování setkání 

odborníků konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních 

léčivých přípravků a sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na 

cestovné a ubytování souvisejících s jejich účastí. Obecně se totiž setkání odborníků nebo vědecké 

kongresy za reklamu nepovažují do té doby, než v jejich rámci dochází k reklamní aktivitě, jejímž 

účelem by bylo jakékoliv podporování předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby léčivých 

přípravků, přičemž tento reklamní potenciál je dozorovým orgánem posuzován zvlášť v každém 

jednotlivém případu. V rámci pořádání těchto odborných událostí se tedy sleduje rozsah bezplatně 

poskytovaného pohoštění, ubytování nebo třeba úhrada nákladů za cestovné pro jednotlivé 

zúčastněné odborníky.249 Za nepřiměřenou podporu podle zákona o regulaci reklamy se tak bude 

považovat například „zvýšené náklady na cestovné, ubytování, nepřiměřené pohoštění, pobyt a 

cestu manžela/ky. Do rozporu se zákonem se sponzor také dostane, pokud odborníkovi poskytne 

dar nebo jiný prospěch (věcné dary, fakultativní výlety, návštěvy koncertů, divadel). Je možné 

poskytovat pouze takové dary nebo prospěch, které mají vztah k vykonávané činnosti odborníka a 

jsou nepatrné hodnoty“.250 

 
246 Srov. ustanovení § 5b odst. 7 zákona o regulaci reklamy. 
247 Srov. ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy. 
248 Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST- 16 verze 1, platný od 1. července 2007.  
249 Srov. ustanovení § 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy.  
250 ROZEHNAL, Aleš. In: Noveaspi.cz. Zákon o regulaci reklamy: Komentář. [online]. [cit: 19.6.2020]. Wolters 

Kluwer. Dostupné na: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/29000/1/2. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/29000/1/2
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4.1.1. Transparentnost reklamy zaměřené na odborníky   

Otázka transparentnosti jednotlivých druhů sponzorování odborníků je právě tou oblastí 

reklamy na léčiva, kterou je nutné přísně regulovat kvůli možnému nežádoucímu ovlivnění výdeje 

léčivých přípravků, neboť se zde střetává požadavek na co nejvyšší možnou ochranu zdraví 

pacientů při užívání léčivých přípravků na straně jedné a ekonomická motivace farmaceutických 

společností případně předepisujících lékařů nebo vydávajících lékárníků a samotných lékáren na 

straně druhé. Přiléhající úprava v zákoně o regulaci reklamy sice na první dojem působí 

dostatečně, nicméně podle mého názoru chybí konkrétní mechanismy pro důslednou kontrolu 

případné objektivity a účelnosti reklamy zaměřené na odborníky, neboť již ze samotné povahy 

těchto jednání se jedná o interní vztahy mezi jednotlivými subjekty, o nichž nejsou informace 

veřejně dostupné. Tato přísnější regulace transparentnosti ve vzájemných vztazích mezi 

farmaceutickými společnosti a odborníky tedy byla dobrovolně přijata ze strany jednotlivých 

farmaceutických společností, případně sdružení farmaceutických společností, do jejich vnitřních 

etických kodexů, a to na základě zákonné úpravy v USA.251 Účelem přijetí těchto dobrovolných 

kodexů je standardizace marketingového chování všech relevantních subjektů, zvýšení 

racionálního předepisování léčivých přípravků a zamezení nevyžádaných postupů nebo aktivit, 

které by mohly nutit odborníky předepisující léky ke zvyšování počtu předpisů nebo vydávající 

léčiva upřednostňující některé společnosti, výměnou za jakékoliv výhody a zejména zveřejňování 

informací o takových spolupracích.  

Na Evropské úrovni se jedná o etický kodex Evropské federace farmaceutického průmyslu 

a asociací,252 která prostřednictvím přímého členství v národních asociacích sdružuje 39 předních 

farmaceutických společností napříč Evropou. Touto národní asociací v České republice je 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která také vydává svůj etický kodex.253 Dalším 

národním sdružením s podobným etickým kodexem je dále třeba například Česká asociace 

farmaceutických firem,254 nicméně i jednotlivé farmaceutické společnosti mají svoje etické 

kodexy. Jednotlivé kodexy však zavazují pouze členy daného sdružení nebo společnosti, nelze na 

ně pohlížet jako na obecně platné prameny. Úprava je tedy značně roztříštěná, neboť v praxi tak 

 
251 Physician Payments Sunshine Act of 2009. 
252 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associatios. EFPIA Code of Practice. Dostupný na: 

https://efpia.eu/media/413022/efpia-code-2019.pdf. 
253 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Kodex AIFP. Dostupný na: 

https://www.aifp.cz/file/266/etick%C3%BD%20kodex_04_2017.pdf. 
254 České asociace farmaceutických firem. Etický kodex ČAFF. [online]. Dostupný na: https://www.caff.eu/kdo-

jsme/eticky-kodex-a-certifikace-zamestnancu/. 

https://efpia.eu/media/413022/efpia-code-2019.pdf
https://www.aifp.cz/file/266/etick%C3%BD%20kodex_04_2017.pdf
https://www.caff.eu/kdo-jsme/eticky-kodex-a-certifikace-zamestnancu/
https://www.caff.eu/kdo-jsme/eticky-kodex-a-certifikace-zamestnancu/
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dochází k situaci, kdy je jeden subjekt je vázán několika etickými kodexy a orientace mezi 

veškerými těmito pravidly je o to ztížená. Na základě těchto kodexů255 se farmaceutické 

společnosti dobrovolně zavázaly, že bude docházet ke zveřejňování údajů o veškerých 

poskytnutých platbách a výhodách ve prospěch odborníků, nicméně problémem účinnosti tohoto 

opatření je zejména to, že s ohledem na ochranu osobních údajů s takovým zveřejněním musí 

souhlasit i jednotliví odborníci. V případě neposkytnutí nebo odvolání souhlasu jsou informace 

o poskytnutých plněních sice i nadále zveřejněny, avšak již ne jednotlivě s uvedením 

identifikačních údajů daného zdravotnického odborníka, ale pouze v rámci souhrnného zveřejnění, 

tedy v anonymizované podobě a společně s jinými platbami stejného druhu.256  

Domnívám se, že úprava transparentnosti těchto poskytovaných plateb a dalších plnění by 

se měla stát standardem ve vztazích mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými 

odborníky a za účelem omezení zneužívání těchto plnění a jejich efektivnější kontroly ze strany 

dozorového orgánu by mělo dojít k úpravě na zákonné úrovni, neboť rizika zneužití těchto 

finančních stimulů ve prospěch odborníků jsou kvůli možnému ovlivnění množství a druhů 

předepisovaných a následně vydávaných léčivých přípravků velká. Navrhovala bych například, 

aby k ustanovení § 5b zákona o regulaci reklamy byl vložen další odstavec, který by stanovil 

povinnost zadavatelů reklamy sdělovat Ústavu informace o veškerých činnostech, které se 

považují podle tohoto zákona za reklamu zaměřenou na odborníky, spolu s identifikačními údaji 

zdravotnických odborníků, jimž je taková reklama určena, a dále s informacemi o způsobu šíření 

reklamy.  

 

4.2. Reklama zaměřená na širokou veřejnost  

Poptávka po léčivých přípravcích se v dnešní době neodráží jen od kvality a účinku daného 

léčivého přípravku, naopak se stále častěji zvyšuje v závislosti na podvědomí pacientů o existenci 

těchto přípravků. Informovanost pacientů se zvyšuje zejména díky reklamě na širokou veřejnost, 

která tak zásadním způsobem ovlivňuje počet vydávaných léčivých přípravků, k jejichž výdeji 

nedochází na lékařský předpis.  

 
255 Konkrétně problematika transparentnosti poskytovaných plateb je upravena například v Kodexu AIFP upravujícím 

zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým 

zařízením, ve znění schváleném valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013, poslední změna 23. 

května 2014. Dostupný na: https://aifp.cz/file/237/kodex%20disclosure.pdf 
256 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Transparentní spolupráce. Str. 15. [online]. [cit.: 25. 6. 2020]. 

Dostupné na: https://www.cls.cz/dokumenty/brozura-disclosure-final.pdf 

https://aifp.cz/file/237/kodex%20disclosure.pdf
https://www.cls.cz/dokumenty/brozura-disclosure-final.pdf
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Jak bylo výše naznačeno, předmětem reklamy na léčivé přípravky zaměřené na širokou 

veřejnost mohou být pouze léčivé přípravky, pro něž není nutné stanovit diagnózu, předpis nebo 

léčbu praktickým lékařem a pokud postačí rada lékárníka při jeho výdeji, a to s ohledem na jejich 

složení a účel.257 Dále je zákonem o regulaci reklamy negativně stanoveno, že se nesmí jednat o 

léčivé přípravky, k jejichž výdeji může dojít pouze na lékařský předpis a nesmí obsahovat omamné 

nebo psychotropní látky,258 výjimku tvoří pouze humánní léčivé přípravky použité v rámci 

vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví.259  

 Zákon dále stanoví některé náležitosti, jež jsou nezbytné pro reklamu léčivých přípravků 

určenou široké veřejnosti, musí tedy „a) být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je 

humánním léčivým přípravkem, b) obsahovat název humánního léčivého přípravku tak, jak je 

uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu léčivou 

látku, musí reklama obsahovat i běžný název tohoto humánního léčivého přípravku, c) obsahovat 

informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku, d) obsahovat zřetelnou, v 

případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace“.260 

Zákon o regulaci reklamy je však spíše než na předepsané náležitosti reklamy zaměřené na širokou 

veřejnost spíše orientován na taxativní výčet jednání, která jsou v této reklamě zakázána, lze uvést 

například zákaz uvádění informací, které by mohly v pacientovi vyvolat mylný dojem, že dojde 

ke zlepšení jeho zdravotního stavu jen v důsledku užívání daného léčivého přípravku, že pro léčbu 

problémů není nutné vyhledat lékařskou pomoc nebo že s užíváním léčivých přípravků nejsou 

spojeny žádné nežádoucí účinky.261 

 

 
257 Srov. ustanovení § 5a odst. 1 zákona o regulaci reklamy. 
258 Srov. ustanovení § 5a odst. 2 zákona o regulaci reklamy. 
259 Srov. ustanovení § 5a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. 
260 Srov. ustanovení § 5a odst. 5 zákona o regulaci reklamy. 
261 Srov. ustanovení § 5a odst. 7 zákona o regulaci reklamy. 



 

61 

 

 

5. Dozorová a sankční pravomoc v oblasti regulace léčivých přípravků  

V případě regulace léčivých přípravků je kladen velký důraz na výkon správního dozoru, 

a to z důvodu již zmiňovaného účelu zákona o léčivech, kterým je ochrana veřejného zdraví, neboť 

tato oblast je z hlediska nakládání s léčivými přípravky velmi riziková a je nepochybně ve 

veřejném zájmu, aby veškeré činnosti s tím související byly důsledně dozorovány a případně aby 

došlo k potrestání nežádoucích protiprávních jednání. 

Správní dozor je podle Hendrycha „správní činností, při které vykonavatel veřejné správy 

(dozorčí úřad) pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním stanoveným 

závazně právním předpisem či jiným pravidlem (např. technickou normou) jako chováním 

žádoucím“.262 Někteří autoři k této definici doplňují, že v případě, kdy dozorčí správní orgán zjistí 

porušení práva, uplatňuje prostředky či opatření směřující k nápravě zjištěného vadného stavu, 

případně ukládá sankce.263 Pojem dozoru bývá mnohdy zaměňován za různé další pojmy, 

nejčastěji se jedná o kontrolu, vyskytují se však i dohled, inspekce, revize, přezkum a další. 

Konkrétně v zákoně o léčivech byl zvolen pojem kontroly,264 naopak zákon o regulaci reklamy 

užívá pojem dozoru.265 I přes skutečnost, že zejména institut kontroly a dozoru mají společný 

základ založený na zjišťování skutkového stavu a jeho nápravě,266 různí autoři užívají výše 

uvedené pojmy v různých souvislostech a často nejednotně, proto je nutné, pro účely této práce, je 

od sebe odlišit alespoň v základních znacích. Kontrolou se tedy rozumí „pozorování, zjišťování a 

hodnocení skutečného stavu a jeho pozorování se stavem žádoucím podle určených hodnotových 

kritérií“267 a „zpravidla bezprostředně nezahrnuje nápravu příp. zjištěného stavu“268 přičemž 

k dozoru oproti tomu náleží i určité postupy, které budou směřovat k nápravě zjištěných 

případných nedostatků.269 Na základě předchozích definic lze tedy shrnout, že kontrola je 

podstatně širším pojmem, což lze demonstrovat i na názoru Staši, podle kterého je správní dozor 

 
262 HENDRYCH, Dušan. Dozor správní. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. [online]. 

[cit. 2020-03-27]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgi332n5zf643qojqxm3tj  
263 Např. KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. 

Str. 207. nebo také SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizovaní vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019. Str.228.  
264 Srov. ustanovení § 13 odst. 2 písm. g) zákona o léčivech nebo ustanovení § 101 zákona o léčivech.  
265 Srov. ustanovení § 7 zákona o regulaci reklamy.  
266 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. 

str. 326.  
267 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. str. 203.  

268 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. 

str. 326.  
269 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. str. 203.  

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgi332n5zf643qojqxm3tj
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgi332n5zf643qojqxm3tj
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jednou z kontrolních činností veřejné správy a nepředstavuje zvláštní formu správní činnosti, lze 

tedy podle něj hovořit pouze o druhu správní činnosti.270  

V případech, kdy je nutné uplatnit odpovědnost za jednání, které zákon o léčivech považuje 

za protiprávní, má správní orgán možnost ukládat sankce za přestupky v tomto zákoně stanovené, 

a to v rámci samostatného řízení o přestupcích. Standardní praxí je, že pokud ze strany dozorčího 

orgánu dochází k výkonu správního dozoru, jsou poznatky, které při jeho provádění vyšly najevo, 

využity jako podklady právě pro řízení o přestupcích. Existence předchozí kontroly, resp. dozoru 

však není nutným předpokladem pro přestupkové řízení, které tedy může proběhnout i zcela 

samostatně. Na rozdíl od ukládání opatření k nápravě v rámci správního dozoru, jehož účelem je 

náprava nežádoucího stavu a zajištění tak souladu stavu skutečného se zákonnými podmínkami, 

účelem správního trestání je daný subjekt potrestat a odradit ho tak od budoucího protiprávního 

jednání. V případě, kdy k uplatnění tohoto oprávnění dochází, už se nebude jednat o „dozorčí 

orgán“ ale již obecně o správní orgán, neboť k tomuto řízení dochází nezávisle na výkonu dozorčí 

činnosti. Toto pravidlo o nezávislosti výkonu kontroly a správního řízení platí i obráceně, proto 

v případě, kdy například správní orgán obdrží podnět s informací, že u nějakého subjektu dochází 

k protiprávnímu jednání, je pouze na jeho úvaze, jestli nejdříve pro prověření této skutečnosti 

provede správní kontrolu, anebo jestli rovnou zahájí správní řízení o uvedeném přestupku. 

S ohledem na výše uvedené je tedy nutné zdůraznit, že výkon správního dozoru není správním 

řízením a že se jedná o dva zcela samostatné instituty správního práva,271 jejichž bližší specifikace 

bude součástí následujících kapitol této části práce.  

 

5.1. Správní dozor nad výdejem léčivých přípravků 

V návaznosti na výše uvedené shrnutí základních pojmů týkajících se dozoru a kontroly, 

se v této kapitole zaměřím na správní dozor vztahující se k regulaci léčivých přípravků - s ohledem 

na téma práce zejména k výdeji léčivých přípravků v lékárnách, případně distančnímu výdeji 

zásilkovým způsobem, neboť kontrola dodržování zásad přípravy a úpravy léčivých přípravků, 

výdejní činnosti včetně zásilkového výdeje a vedení evidence a hlášení o vydaných přípravcích je 

 
270 STAŠA, Josef. Požadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru. Správní právo. Praha: Ministerstvo 

vnitra, 2012, roč. XLV, č. 5-6, str. 269.  
271 Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 27. prosince 2001, č. j. 7 A 98/99–37 se ke vztahu správního řízení 

a správního dozoru vyjádřil následovně: „[…] nelze směšovat a zaměňovat provádění kontroly se správním řízením. 

Jde o dvě zcela odlišné a samostatné činnosti orgánů státní správy upravené samostatnými zákony. […] Teprve po 

ukončení kontroly (tj. sepsání protokolu, popřípadě ukončení řízení o námitkách kontrolovaných osob) může (ale 

nemusí) následovat správní řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí, kterým je rozhodováno o právech a 

povinnostech kontrolovaných osob“.  
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hlavní náplní činnosti inspektorů Ústavu.272 O tom, že výkon správního dozoru je jedním z často 

užívaných institutů v oblasti regulace léčivých přípravků, svědčí i data Ústavu za provedené 

kontroly v roce 2019. Inspektoři odboru lékárenství a distribuce provedli za uplynulé období 

celkem 830 kontrol. Za předpokladu, že by každá kontrola probíhala v jiné lékárně, byla by 

kontrola provedena v každé třetí lékárně v České republice.273 Z uvedeného počtu provedených 

kontrol bylo 28 kontrol cílených v důsledku podnětů nebo stížností, které k činnosti lékáren 

obdržel Ústav.274  

 Správní dozor lze dělit dle několika hledisek, v souvislosti s časem výkonu správního 

dozoru půjde o dělení na dozor průběžný a následný. Průběžný správní dozor je zaměřen na 

probíhající činnost adresátů dozoru275 přičemž u dozoru následného je sledována činnost, kterou 

adresát vykonával v minulosti276 a také je sledováno, jakým způsobem dochází k odstraňování 

případných zjištěných nedostatků při dozoru průběžném.277 Z hlediska frekvence správního 

dozoru se dá dále rozlišovat na dozor soustavný a jednorázový. V případě soustavného dozoru 

dochází k jeho výkonu zpravidla vůči předem určenému okruhu subjektů, naopak jednorázový 

dozor vyplývá například z předem stanoveného programového dokumentu dozorčího orgánu nebo 

na základě vnějšího podnětu, kterým může být stížnost příjemců určitých služeb nebo úřední 

podnět, kdy se hovoří o dozoru incidentním.278 Ústav vykonává svoje kontroly jednorázově 

v pravidelných intervalech dle svého předem stanoveného plánu kontrol, a to jako kontroly 

následné nebo jako kontroly cílené, k nimž dochází na základě podnětu nebo stížnosti.279 

V letošním roce je podle plánu kontrol vypracovaného Ústavem naplánováno provést celkem 820 

následných kontrol.280 

 Správní dozor obecně má dvě fáze – první obligatorní fází se rozumí samotná kontrola, 

která spočívá ve vlastním zjišťování a hodnocení skutečného stavu se stavem žádoucím ze strany 

 
272 ŠPÁLOVSKÁ, Marcela. In: ANGIS Revue. Duben–květen 2018. Kontroly provozů lékáren. [online]. [cit: 20. 7. 

2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontroly-provozu-lekaren 
273 Ke konci roku Ústav evidoval celkem 2493 lékáren – viz. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a 

distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. [cit.: 12.8.2020]. Dostupné na: 

http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019 
274 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. 

[cit.: 12.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019  
275 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). Str. 203 
276 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. Str. 

207.  
277 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). Str. 203  
278 Tamtéž.  
279 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola SÚKL v lékárně. 17.1.2019. str. 8. [online]. 

[cit.: 11.8.2020]. Dostupné na: www.sukl.cz  
280 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. 

[cit.: 12.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019 

http://www.sukl.cz/kontroly-provozu-lekaren
http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
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kontrolního orgánu, tedy to, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných 

právních předpisů nebo které jí na základě těchto předpisů byly uloženy.281 Kontrola je vždy 

zahajována z moci úřední.282 Druhou fází správního dozoru může být fáze nápravná, která 

navazuje na fází hodnotící a zjišťovací až v případě, kdy dozorčímu orgánu vznikne povinnost 

reagovat na negativní zjištění v souvislosti s kontrolovanou osobou uložením opatření k nápravě.  

V obecné procesněprávní rovině je správní dozor upraven v rámci zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), který se však 

užije až subsidiárně, pokud není zvláštní úprava obsažena ve zvláštních zákonech, tj. zákoně o 

léčivech, případně v zákoně o regulaci reklamy nebo zákoně o provozování televizního a 

rozhlasového vysílání, pokud se jedná o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky. Pokud 

nejsou některé otázky upraveny zvláštním zákonem ani kontrolním řádem, použije obecná úprava 

správního řádu jakožto obecného procesněprávního předpisu v oblasti veřejné správy,283 přičemž 

subsidiární aplikaci správního řádu výslovně zmiňuje kontrolní řád.284 To lze mimo jiné dovodit i 

z toho, že kontrola ve veřejné správě je postupem podle části čtvrté správního řádu, na nějž se 

vztahují mimo jiné též základní zásady činnosti správních orgánů.285 Na tuto subsidiární aplikaci 

správního řádu se však nelze podle názoru Městského soudu v Praze spoléhat ve všech ohledech, 

neboť se tato subsidiární působnost vztahuje na úkony správních orgánů při výkonu veřejné 

správy, které jsou v kontrolním řádu uvedeny. Nebude se to týkat například ustanovení § 39 

správního řádu týkající se lhůt k provedení úkonů ze strany účastníka správního řízení, neboť 

správní dozor je specifickou činností a není správním řízením, nelze tedy mechanicky aplikovat 

všechna ustanovení týkající se správního řízení.286  

V oblasti výdeje léčivých přípravků,287 včetně oblasti regulace reklamy na humánní léčivé 

přípravky288 je k výkonu státní správy příslušný Ústav, výjimku však tvoří reklama na léčivé 

přípravky v oblasti rozhlasového a televizního vysílání,289 kde vykonává státní správu Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání. V souvislosti s touto dělenou pravomocí mě však napadá, že by 

bylo lepší sjednotit veškerá dozorová oprávnění pod Ústav, a to z důvodu zajištění jednotného 

posuzování obsahu reklamních sdělení, ať už se to týká reklamy v televizním nebo rozhlasovém 

 
281 Srov ustanovení § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu). 
282 Srov. ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu). 
283 Srov. ustanovení § 1 správního řádu.  
284 Srov. ustanovení § 28 kontrolního řádu. 
285 JELÍNKOVÁ, Jitka. Kontrolní řád: Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický 

komentář. Str. 9.  
286 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2015, č. j. 11 A 199/2014-30. 
287 Srov. ustanovení §13 odst. 2 písm. g) zákona o léčivech.  
288 Srov. ustanovení § 7 písm. b) zákona o regulaci reklamy.  
289 Srov. ustanovení § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy.  
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vysílání anebo v tisku, aby nedocházelo k rozdílům při rozhodování v případném navazujícím 

správním řízení. Za situace, kdy v jednom z případů bude totožná reklama zobrazena v rámci 

reklamního spotu v televizním vysílání a pokud bude současně vyobrazena na reklamních 

billboardech, lze předpokládat, že každý z těchto dozorových orgánů může přistupovat k obsahu 

totožné reklamy odlišně, což jistě nepřináší právní jistotu mezi zadavatele reklam a osobně 

shledávám takové roztříštění výkonu státní správy za nežádoucí.  

5.1.1. Výkon kontroly  

Kontrolu vykonává vždy fyzická osoba, k tomu výslovně pověřená kontrolním orgánem, 

přičemž pro kontrolní činnost v oblasti výdeje léčivých přípravků se dle zákona o léčivech jedná 

o inspektory Ústavu.290 Kontrolním orgánem je příslušné regionální pracoviště Ústavu a pověření 

ke kontrole vydává vedoucí regionálního pracoviště Ústavu, případně jiná osoba, kterou k tomu 

vedoucí regionálního pracoviště pověřil (dále jen „nadřízená osoba inspektora Ústavu“).291 

V případě inspektorů Ústavu se jedná o oprávněné osoby ve smyslu správního řádu,292 zákon o 

léčivech blíže upravuje povahu vztahu mezi kontrolním orgánem a konkrétní kontrolující osobou, 

případně jejich kvalifikaci. Musí se tedy jednat o osoby v zaměstnaneckém vztahu k Ústavu a 

odborným předpokladem pro výkon kontrolní činnosti je ukončení studia v akreditovaném 

zdravotnickém studijním programu farmacie a dále 3 roky odborné praxe v takové činnosti, která 

má vztah k oblasti léčivých přípravků.293 Inspektoři mají povinnost zachovávat mlčenlivost o 

veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s kontrolou a nesmí zneužívat takto 

získaných informací.294 Inspektoři Ústavu musí svůj výkon pravomoci kontrolního orgánu 

vykonávat nestranně, za tím účelem jsou povinni Ústavu jednou ročně na vyžádání, případně před 

výkonem kontrolní činnosti, předložit prohlášení o finančních, obchodních nebo jiných vztazích k 

provozovatelům, držitelům rozhodnutí o registraci nebo jiným subjektům dle zákona o léčivech, 

které by jejich nestrannost při výkonu kontrolní činnosti mohly ovlivnit, a to za období alespoň 5 

let zpětně, tyto informace jsou přístupné veřejnosti na vyžádání a Ústav je musí zohlednit při 

pověřování osob konkrétními úkoly při výkonu kontrolních činností.295 Aby byla zaručena 

nestrannost kontrolního orgánu, jsou kontrolované osoby oprávněny namítat podjatost inspektora 

Ústavu, pokud jsou k tomu dány důvody.296  

 
290 Srov. ustanovení § 22 odst. 2 zákona o léčivech. 
291 Srov. ustanovení § 4 kontrolního řádu.  
292 Srov. ustanovení § 15 odst. 2 správního řádu.  
293 Srov. ustanovení § 22 odst. 2 zákona o léčivech.  
294 Srov. ustanovení § 20. odst. 1 kontrolního řádu a současně také ustanovení § 22 odst. 3, písm. b) zákona o léčivech.  
295 Srov. ustanovení § 22 odst. 3, písm. a) zákona o léčivech. 
296 Srov. ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) kontrolního řádu.  
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Kontrolovanými subjekty ve vztahu ke kontrole výdeje léčivých přípravků jsou 

provozovatelé lékáren, případně prodejci vyhrazených léčiv. V případě právnických osob je 

kontrolovanou osobou její statutární orgán, zástupce na základě plné moci či jiný zástupce, jehož 

jednání je kontrolované právnické osobě přičitatelné. V lékárnách (tj. v místě provádění kontroly) 

se však častěji podle terminologie kontrolního řádu kromě kontrolované osoby vyskytuje osoba 

povinná, která je charakterizovaná jako osoba, která „která kontrolované osobě dodává nebo 

dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje 

nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí 

nebo podílela.“297 Bude se tedy jednat o jednotlivé farmaceuty vyskytující se v době provádění 

kontroly v lékárně.  

V souvislosti s prováděním kontroly je inspektor Ústavu povinen zejména předložit 

kontrolované nebo povinné osobě, která je přítomna v okamžiku provedení kontroly 

v provozovně, jeho pověření ke kontrole, kterým je průkaz inspektora Ústavu. Kontrolovaná osoba 

je naopak oprávněna požadovat předložení tohoto pověření, případně prokázání totožnosti této 

osoby, aby bylo prokázáno, že se jedná o osobu v pověření uvedenou.298 Okamžik předložení 

průkazu může být prvním kontrolním úkonem ze strany inspektora Ústavu, kterým se zahajuje 

kontrola.299 Pokud nedochází ke kontrole přímo v místě provozovny lékárny, ale například dochází 

ke kontrole zásilkového výdeje, zahajuje se kontrola doručením oznámení o zahájení kontroly, 

přičemž pověření inspektora bude součástí tohoto oznámení.300  

V praxi Ústavu je však běžné, že jsou nezbytné i takové kontroly, kdy první úkon ze strany 

inspektorů Ústavu je prováděn v tajnosti tak, aby kontrolovaná, případně povinná osoba nevěděla, 

že dochází k provádění kontrolního úkonu, aby bylo zajištěno, že se k inspektorovi Ústavu bude 

při výdeji léčivých přípravků chovat stejně, jako ke všem ostatním pacientům nebo zákazníkům. 

Takovými kontrolními úkony jsou tedy nejčastěji kontrolní nákupy nebo výdeje léčivých 

přípravků v lékárně a pověření inspektora musí být kontrolované, případně povinné osobě 

předloženo bezprostředně poté, co bude proveden nezbytný utajený kontrolní úkon. Pokud by 

pověření nebylo předloženo bezprostředně, tedy ihned, jakmile je to objektivně možné, nejčastěji 

ještě týž den, nebude se jednat o zahájení kontroly ve smyslu ustanovení § 5 kontrolního řádu, 

nýbrž o úkony předcházející kontrole podle ustanovení § 3 kontrolního řádu.301  

 
297 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu.  
298 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. 
299 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu. 
300 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu. 
301 JELÍNKOVÁ, Jitka. Kontrolní řád: Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický 

komentář. Str. 46. 
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Při výkonu kontroly je kontrolní orgán povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro 

dosažení účelu kontroly a být schopen tato kontrolní zjištění doložit potřebnými podklady. Za tím 

účelem je inspektor Ústavu oprávněn vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor,302 

požadovat prokázání totožnosti kontrolované nebo povinné fyzické osoby přítomné na místě 

kontroly, pořizovat audiovizuální záznamy, požadovat poskytnutí podkladů vztahujících se k 

předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby a v odůvodněných případech je může 

zajišťovat a dále je také v nezbytné míře a po předchozím projednání s kontrolovanou osobou 

oprávněn užívat technických prostředků (využívané zejména při kontrole povinností vyplývajících 

ze Systému eRecept). O takovém zajištění podkladových materiálů musí inspektor kontrolované 

osobě vydat potvrzení a neprodleně je vrátit. Často využívaným oprávněním inspektorů Ústavu je 

možnost provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, 

prohlídky a zkoušky.303 Kontrolované osobě musí být umožněno osobně se účastnit kontrolních 

úkonů při výkonu kontroly na místě, pokud to tedy nebrání účelu kontroly, pokud by se jednalo 

například o utajené úkony.304  

Pro zajištění naplnění účelu kontroly je Ústav oprávněn od kontrolované a povinné osoby 

vyžadovat další potřebnou součinnost,305 přičemž tomu odpovídá povinnost kontrolované osoby 

k vytvoření podmínek pro výkon kontroly, umožnění inspektorům Ústavu výkon jeho oprávnění 

a k tomu poskytovat potřebnou součinnost.306 V případě nepřítomnosti kontrolované osoby 

v místě provádění kontroly je povinna potřebnou součinnost poskytnout také osoba povinná.307    

Kontrolní řád obsahuje zvláštní úpravu přestupků pro kontrolované a povinné osoby 

v případě porušení jejich povinností uložených jim kontrolním řádem při prováděné kontrole.308 

Na kontrolovanou osobu jsou přirozeně kladeny vyšší nároky při výkonu kontroly než na osobu 

povinnou, proto se kontrolovaná osoba dopustí přestupku, pokud nevytvoří podmínky pro výkon 

kontroly, neumožní kontrolujícímu výkon jeho oprávnění, nepodá v určené lhůtě vyžádanou 

zprávu o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků nebo ke kontrole neposkytne potřebnou 

součinnost, přičemž povinná osoba se dopustí přestupku pouze v případě neposkytnutí potřebné 

součinnosti a to jen subsidiárně za předpokladu, že součinnost není možné zajistit prostřednictvím 

kontrolované osoby.309 Zákonodárce tak zakotvil do kontrolního řádu hmotněprávní institut 

 
302 Srov. ustanovení § 7 kontrolního řádu.  
303 Srov. ustanovení § 8 kontrolního řádu. 
304 Srov. ustanovení § 9 písm. e) kontrolního řádu.  
305 Srov. ustanovení § 8písm. f) kontrolního řádu.  
306 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu. 
307 Srov. ustanovení § 10 odst. 3 kontrolního řádu. 
308 Srov. ustanovení § 15 kontrolního řádu. 
309 Srov. ustanovení § 10 odst. 3 kontrolního řádu. 
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přestupků, jehož cílem je nepochybně zabránit zmaření výkonu kontroly a na rozdíl od institutu 

pořádkové pokuty dle správního řádu, zde převažuje trestní aspekt a tomu také odpovídá poměrně 

vysoká horní hranice možných pokut,310 která je u kontrolovaných osob ve výši 500.000,- Kč a u 

osob povinných ve výši 200.000,- Kč.311 Ústav však v roce 2019 možnost uložení pokuty za 

přestupky v kontrolním řádu uložil pouze v 5 případech z 830 prováděných kontrol, přičemž ve 

všech případech se jednalo o osoby kontrolované a nikoliv o osoby povinné.312 

V neposlední řadě je nutné pamatovat na to, že při výkonu kontroly ze strany Ústavu 

spočívající v plnění úkolů jako kontrolního orgánu je vždy nezbytné, aby stejně jako u ostatních 

správních činností, byla šetřena práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a 

třetí osoby313 a dodržována základní veřejnoprávní zásada, a sice zásada stanovená v čl. 2 odst. 3 

Ústavy ČR, tedy že „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 

a způsoby, které stanoví zákon“, tedy aby kontrolní orgán užíval svých kontrolních oprávnění 

přiměřeně a nezasahoval do základních práv a svobod kontrolovaných osob nad rámec povolený 

ústavními normami a zákonem.314 Při výkonu kontroly je nezbytné, aby správní orgán podle 

zásady přiměřenosti respektoval, že při vyžádání plnění povinností kontrolovaného subjektu je 

třeba volit jen prostředky, které ho co nejméně zatěžují. To v případě jakékoliv kontroly znamená 

mimo jiné její provádění v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k dosažení účelu, na který je 

kontrola zaměřena. Správní orgán je tedy při kontrole vázán nejen zákonnými omezeními, ale i 

řadou principů, na nichž je právní stát založen.315 

5.2.1.  Protokol o kontrole a námitky 

Protokol o kontrole je povinně vyhotovovaným formálním dokladem o provedené kontrole, 

který musí Ústav vyhotovit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl v rámci kontroly proveden 

poslední úkon, případně ve lhůtě 60 dnů, pokud se jednalo zvlášť složité případy. Následně se 

protokol doručuje kontrolované osobě, aby se s protokolem mohla řádně seznámit a mohla 

případně využít svého práva podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu písemné 

námitky.316 

 
310 JELÍNKOVÁ, Jitka. Kontrolní řád: Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický 

komentář. Str. 111. 
311 Srov. ustanovení § 15 odst. 2 kontrolního řádu. 
312 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Sankce – rok 2019. [online]. [cit.: 13. 8. 2020]. Dostupné na: 

http://www.sukl.cz/sukl/sankce-rok-2019-9 
313 Srov. ustanovení § 9 písm. b) kontrolního řádu. 
314 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 22. září 2011, č.j.: 5 Aps 4/2011–326. 
315 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 13. července 2011, č.j. 9 Afs 33/2011–80. 
316 Srov. ustanovení § 12 kontrolního řádu.  

http://www.sukl.cz/sukl/sankce-rok-2019-9
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Obligatorními náležitostmi protokolu o kontrole jsou „označení kontrolního orgánu a 

kontrolujícího, označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního 

orgánu k výkonu kontroly, označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,317 označení 

kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a 

den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení 

protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, kontrolní zjištění, obsahující 

zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně 

uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení o možnosti podat proti 

kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání 

a komu se podávají, datum vyhotovení a podpis kontrolujícího“.318 Ústav jako součást kontrolních 

zjištění v protokolu o kontrole uvádí také pravděpodobná porušení konkrétních ustanovení zákona 

o léčivech, případně dalších zákonů, které se dané problematiky dotýkají.  

Proti protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, 

a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.319 Námitky se podávají Ústavu. 

O námitkách je možné rozhodnout autoremedurou, kdy rozhoduje nejprve inspektor Ústavu, 

případně vedoucí kontrolní skupiny inspektorů Ústavu, kteří mají možnost námitkám pouze 

vyhovět, a to ve lhůtě sedmi dnů od jejich doručení Ústavu. Pokud se tak nestane, vyřídí je 

nadřízený inspektora Ústavu, a to ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, přičemž nadřízený už může 

o námitkách rozhodnout tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. Ve výjimečných, 

zvlášť složitých případech, je možné, aby byla po předchozím informování kontrolované osoby, 

tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.320 Pokud inspektor nebo nadřízený inspektora Ústavu na 

základě podaných námitek shledá, že byly důvodné, budou nesprávnosti v protokolu zhojeny 

formou dodatku k tomuto protokolu.321 

Ústav má dále možnost sloučit řízení o námitkách se správním řízením o uložení sankce 

nebo opatření k nápravě, pokud jsou tato řízení v přímé souvislosti se skutečností obsaženou 

v protokolu o kontrole a pokud s tímto postupem vysloví souhlas nadřízený inspektora Ústavu.322  

Za okamžik ukončení kontroly se považuje marné uplynutí patnáctidenní lhůty pro podání 

námitek nebo vzdání se práva podání námitek, dále den, kdy je kontrolované osobě doručeno 

 
317 K přizvaným osobám blíže srov. ustanovení § 6 kontrolního řádu. 
318 Srov. ustanovení § 12 kontrolního řádu. 
319 Srov. ustanovení § 13 kontrolního řádu. 
320 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 kontrolního řádu. 
321 Srov. ustanovení § 21 kontrolního řádu. 
322 Srov. ustanovení § 14 odst. 3 kontrolního řádu. 
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vyřízení námitek anebo okamžik předání námitek k vyřízení správnímu orgánu v případě sloučení 

těchto řízení.323 

5.1.2. Nápravné prostředky dozoru  

Druhou fázi správního dozoru, navazující na vykonanou kontrolu, tvoří oprávnění 

inspektorů Ústavu vydat opatření k nápravě, pokud v rámci kontroly vyjde najevo, že chování 

kontrolované osoby je odlišné od žádoucího stavu. Účelem této fáze je tedy „kompenzace 

nežádoucích důsledků určitého jednání, odstranění příčin závadného stavu či prevence takového 

stavu“.324  

Prostředky k uložení opatření k nápravě mohou mít povahu správního aktu, případně 

faktických pokynů či bezprostředních zásahů.325 Rozlišení toho, o kterou ze správních činností se 

jedná, je zřejmě nutné vždy posuzovat v konkrétním případě, neboť jasné stanovisko k tomu 

doposud nezaujala ani judikatura. Velmi často se Nejvyšší správní soud České republiky ve svých 

rozhodnutích přiklání k názoru, že je nutné opatření kontrolního orgánu považovat za rozhodnutí 

vydané ve správním řízení, neboť se jím v určité věci zakládají povinnosti jmenovitě určené 

osobě,326 avšak například krajský soud v Plzni v jednom z projednávaných případů považuje tato 

opatření za správní úkon, který není rozhodnutím, ale přesto zavazuje konkrétní osoby327 a 

naplňuje definiční znaky zásahu.328 S ohledem na výše uvedené je možné dovodit závěr, že 

s ohledem na ukládání povinností jednotlivcům by se opatření k nápravě měla ukládat ve formě 

správního rozhodnutí, nicméně výjimečně mohou být ukládány i formou faktických pokynů, 

zejména pokud by jejich formalizace nesnesla odkladu.329  

Ústav je za účelem nápravy zjištěného stavu oprávněn ukládat obecná opatření k nápravě 

podle kontrolního řádu,330 tedy požadovat odstranění nedostatků zjištěných při provádění kontroly, 

případně ukládat jejich odstranění ve stanovené lhůtě, přičemž způsob, jakým má být náprava 

provedena, záleží na kontrolované osobě. Může však také dojít k situaci, že Ústav uloží 

 
323 Srov. ustanovení § 18 kontrolního řádu.  
324 JELÍNKOVÁ, Jitka. Kontrolní řád: Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický 

komentář. Str. 17.  
325 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). Str. 212.  
326 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 9. června 2010, č.j. 7 As 33/2010-99 nebo také 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 14. listopadu 2011, č.j. 1 As 13/2006-90.  
327 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. Str. 

233. 
328 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, ze dne 24. února 2010, č.j. 57 Ca 70/2009-67.  
329 JELÍNKOVÁ, Jitka. Kontrolní řád: Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický 

komentář. Str. 17. 
330 Srov. ustanovení § 19 kontrolního řádu.  
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kontrolované osobě závazný pokyn obsahující přesné postupy k odstranění závady.331 

Specifickými nápravnými prostředky podle zákona o léčivech může být například rozhodnutí o 

zajištění, odnětí nebo propadnutí léčivých přípravků, pozastavení platnosti oprávnění 

k provozování lékárny, případně oprávnění prodejců vyhrazených léčivých přípravků. Zákon dále 

výslovně stanoví, že tyto specifické nápravné prostředky jsou ukládány ve zjednodušené formě 

správního řízení, a to v řízení na místě postupem podle ustanovení § 143 správního řádu, pokud 

kontrolovaná osoba porušila svoje povinnosti nebo podmínky, které jsou součástí jí vydaných 

oprávnění k činnosti.332  

5.1.3. Výsledky provedených kontrol  

V rámci hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce Ústavu dochází pravidelně ke 

zveřejňování výsledků provedených kontrol, k nimž je Ústav dle zákona o léčivech oprávněn. 

Z výsledků provedených kontrol v období roku 2019 vztahujících se k výdeji léčivých přípravků 

lze tedy shrnout, že mezi nejzávažnější pochybení provozovatelů lékáren patří výdej léčivých 

přípravků na neplatné lékařské předpisy nebo výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský 

předpis bez předpisu. Dále se jedná o výdej léčivých přípravků, které byly předmětem stahování z 

oběhu z důvodu závady v jakosti, výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis nebo 

volně prodejných léčivých přípravků s omezením neoprávněnou osobou – farmaceutickým 

asistentem. K dalším zjištěním pak patří závažné nedostatky v evidenci příjmu, zásob a výdeje 

léčivých přípravků a nelegální vývoz léčivých přípravků do zahraničí.  

V případě lékáren zajišťujících zásilkový výdej léčivých přípravků zahrnovala kontrolní 

zjištění především nedostatky internetové nabídky léčivých přípravků, dále neúplné nebo nepřesné 

informace v obchodních podmínkách, zejména o způsobu vyřizování reklamací nebo hlášení 

podezření na závadu v jakosti léčivých přípravků, chybějící kontaktní údaje Ústavu a hypertextový 

odkaz na jeho internetové stránky. 

K nejčastěji opakujícím se závadám patřily nedostatky v provozní dokumentaci lékárny, 

tedy, jakou je dokumentace týkající se pracovní náplně zaměstnanců lékáren, doklady o odborné 

způsobilosti farmaceutů a interních předpisů.333 

 
331 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). Str. 208. 
332 Blíže srov. ustanovení § 101 odst. 5 zákona o léčivech.  
333 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. 

[cit.: 13.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019 

http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
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5.2. Projednávání přestupků 

Na základě skutečností, které Ústav zjistil při kontrolách prováděných v lékárnách, bylo 

provozovatelům lékáren v důsledku porušení jejich povinností stanovených zákonem o léčivech 

v roce 2019, uloženo celkem 13 napomenutí a 59 pravomocných rozhodnutí o pokutě.334 Je však 

třeba mít na paměti, že tato statistická data nelze vztahovat k počtu provedených kontrol v daném 

období, neboť se jedná o pravomocně skončená správní řízení, jimž kontrola mohla předcházet i 

několik let dříve.  

Mezi nejčastější pochybení provozovatelů lékáren, jež vedla k vydání rozhodnutí o uložení 

pokuty, patřila „výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu nebo na neplatné předpisy, výdej 

neoprávněnými osobami, závažné nedostatky v kusové evidenci příjmu, zásob a výdeje a jejím 

uchovávání, výdej léčivých přípravků, které měly být na základě rozhodnutí držitele rozhodnutí o 

registraci staženy z oběhu a nelegální distribuce a vývoz léčivých přípravků z lékáren do zahraničí, 

dále pak nedodržování zásad správné lékárenské praxe při přípravě léčivých přípravků, zejména 

používání léčivých a pomocných látek k přípravě po době jejich použitelnosti“.335 

Jak bylo však zmíněno v úvodu této části, projednávání přestupků uvedených v zákoně o 

léčivech tvoří zcela samostatný právní institut oproti výkonu správního dozoru, jehož podstatou je 

potrestat pachatele za protiprávní jednání výslovně stanovené zákonem o léčivech, případně mu 

zabránit v dalším protiprávním jednání a vést ho k tomu, aby v budoucnu stanovené povinnosti 

dodržoval a neporušoval. Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení,336 kterým je 

„postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění 

nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že 

taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá“337 a k uložení sankce za tato jednání dojít 

buď v klasickém nezkráceném správním řízení, ve zkráceném příkazním řízení, případně může 

dojít k příkaznímu řízení na místě. Na průběh řízení o přestupcích se užije úprava stanovená 

zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jakožto speciálním zákonem zabývajícím 

se úpravou podmínek odpovědnosti za přestupky, druhy správních trestů nebo ochranných opatření 

včetně zásad pro jejich ukládání, postupem před zahájením řízení a samotným postupem v řízení 

o přestupku, subsidiárně se použije obecná úprava stanovená správním řádem. 

 
334 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. 

[cit.: 13.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019 
335 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odbor lékárenství a distribuce. Kontrola lékáren v roce 2019. 9. 3. 2020. [online]. 

[cit.: 13.8.2020]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019 
336 PRÁŠKOVÁ, Helena. In: HENDRYCH, Dušan. A kol., Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. 

Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). Str. 308. 
337 Srov. ustanovení § 9 správního řádu.  

http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren-v-roce-2019
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Situace, kdy správnímu řízení o přestupku předchází výkon správního dozoru, je oproti 

klasické úpravě jednodušší v povinnostech týkajících se dokazování ze strany správního orgánu. 

Správní řád tak například stanoví, že „v řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je 

účastníkem řízení kontrolovaná osoba, není třeba provádět protokolem o kontrole, který je 

podkladem rozhodnutí o přestupku, dokazování“.338 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich dále stanoví, že “v řízení navazujícím na výkon kontroly mohou být skutečnosti zjištěné při 

kontrole jediným podkladem rozhodnutí o přestupku“.339 Jedná se tedy o zjednodušení procesu 

dokazování v situacích, kdy správní orgán již provedl zjišťování skutkového stavu v souvislosti s 

kontrolou u kontrolované osoby.  

5.2.1. Příkaz 

Rozhodnutí o spáchaném přestupku lze kromě klasického správního řízení vydat také ve 

zkráceném příkazním řízení. K vydání příkazu může ze strany Ústavu dojít v případě, kdy 

považuje skutkové zjištění za dostatečné a vydání příkazu může být také prvním úkonem v řízení 

– v takovém případě ani nemusí být součástí příkazu jeho odůvodnění.340  

Ve vztahu ke správnímu dozoru platí, že jediným podkladem v řízení o vydání příkazu 

může být protokol o kontrole, pokud byl kontrolním orgánem stejný správní orgán, který je věcně 

a místně příslušný ke správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování a pokud: „se 

kontrolovaný seznámil s obsahem protokolu nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně 

vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem vyřízeny námitky kontrolovaného proti 

obsahu protokolu a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu“.341 Výše 

uvedené pravidlo bylo několikrát předmětem rozhodování Nevyššího správního soudu České 

republiky, který však upozornil, že výsledky kontroly samy o sobě nesmí nahrazovat dokazování 

provedené postupem stanoveným správním řádem a že „při rozhodování o vyvození sankční 

odpovědnosti vůči odpovědnému subjektu se správní orgán nemůže spokojit bez dalšího pouze s 

kontrolním zjištěním učiněným v rámci kontroly, provedeným podle zákona č. 552/1991 Sb. [které 

navíc kontrolovaný subjekt od počátku zpochybňoval], ale bylo povinností, v souladu s 

ustanovením § 32 odst. 1 správního řádu vycházet při rozhodování ze skutečného stavu věci a za 

tím účelem provést řádné dokazování. Jak již bylo uvedeno, výsledky kontroly mohou být 

podkladem pro zahájení řízení o uložení pokuty vůči odpovědnému subjektu a jedním z důkazů, 

kterými je prokazováno protiprávní jednání odpovědného subjektu, avšak samy o sobě 

 
338 Srov. ustanovení § 51 odst. 4 správního řádu.  
339 Srov. ustanovení § 81 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
340 Srov. ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu.  
341 Srov. ustanovení § 150 odst. 2 správního řádu.  
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nenahrazují, ani nemohou nahradit, dokazování provedené postupem stanoveným správním řádem 

v rámci následně vedeného správního řízení o uložení sankce.“.342 Vrchní soud v Praze v minulosti 

také několikrát zdůraznil, že „Vyjde-li správní úřad při rozhodování o sankci za správní delikt 

pouze z protokolu o kontrole, aniž by se v následném správním řízení o uložení sankce jakkoliv 

vypořádal s důkazními návrhy účastníka řízení v tomto řízení učiněnými, které mají vyvrátit či 

jinak interpretovat kontrolní zjištění, je výsledné rozhodnutí zpravidla nepřezkoumatelné pro 

nedostatek důvodů.343 Procesní obranou proti vydanému příkazu je odpor, který je nutné podat ve 

lhůtě 8 dnů od doručení příkazu. Řádně a včas podaným odporem se následně příkaz ruší a řízení 

pokračuje běžným způsobem.344 

5.2.2. Příkaz na místě  

Poslední ze zmíněných možností, kterou může být účastníku správního řízení uložen 

správní trest za přestupek, je vydání příkazu na místě. Tímto způsobem může být účastníkovi 

uložena pokuta, napomenutí, případně peněžitá záruka za splnění povinnosti. Úprava těchto 

opatření, respektive správních trestů, kterými správní orgán disponuje při ukládání příkazu na 

místě, není v zákoně zcela přehledně uspořádaná.  

Pokutu upravují v zásadě dvě ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich přičemž je stanoveno, že příkazem na místě lze uložit pouze pokutu v její maximální výši 

10.000,- Kč, a to za předpokladu, že nestačí domluva a obviněný, případně osoba za něj jednající 

v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní 

kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.345 Záruku za 

splnění povinnosti v peněžité formě může k zajištění účelu řízení správní orgán účastníkovi řízení 

uložit, pokud má důvodné podezření, že se například obviněný bude vyhýbat potrestání za 

přestupek nebo výkonu správního trestu nebo bude mařit či ztěžovat řízení o přestupku nebo výkon 

správního trestu.346 Stejně jako v případě pokuty bude peněžitá záruka za splnění povinnosti 

uložena na základě předání příkazového bloku obviněnému, jehož podpisem ze strany obviněného 

se stane příkaz na místě pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Náležitosti příkazového 

bloku jsou stanoveny zákonem,347 přičemž správní orgány je odebírají od příslušného celního 

úřadu ve formě vzorově předtištěných příkazů vydávaných Ministerstvem financí České 

 
342 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 30. května 2008, č.j.4 As 21/2007–80. 
343 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 2000, č. j. 6 A 77/99–25. 
344 Srov. ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu.  
345 Srov. ustanovení 91 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
346 Srov. ustanovení § 83 ve spojení s ustanovením § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
347 Srov. ustanovení § 92 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
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republiky.348 Posledním oprávněním k uložení správního trestu příkazem na místě obviněnému, je 

uložení správního trestu napomenutí, při jehož ukládání správní orgán upozorní pachatele na 

důsledky jeho protiprávního jednání, jež by mu podle zákona hrozilo v případě budoucího 

podobného jednání,349 na rozdíl od dvou předchozích případů však k uložení napomenutí 

nedochází na základě ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale na 

základě ustanovení týkajících se příkazu ve správním řádu. Je tomu tak z toho důvodu, že při 

napomenutí se nevydává příkazový blok, a proto se subsidiárně užije obecná úprava příkazu.350  

I přes to, že současná právní úprava umožnuje vydávání příkazů na místě, tedy vydání 

příkazu ze strany inspektora Ústavu vůči kontrolované osobě přímo v lékárně, tak podle slov 

Ústavu k žádnému takovému případu doposud nedošlo, neboť v praxi je využití této možnosti 

neúčelné a pro nepřítomnost osoby jednající za obviněného současně nemožné. Ústav v jedné ze 

svých odpovědí na žádost o poskytnutí informací sdělil, že v “případě kontrol prováděných 

inspektory Ústavu je v jejím rámci zjišťován skutečný stav věci, přičemž rozsah kontrol je velmi 

široký a zahrnuje obvykle kontrolu období několika let. To vede k tomu, že v době kontroly nemusí 

být v jejím místě k dispozici všechny doklady, informace či skutečnosti potřebné ke zjištění 

skutečného stavu věci a posouzení míry plnění povinností vyplývajících z platných právních 

předpisů. Protokol o kontrole je v důsledku tohoto možné dokončit až posléze, kdy jsou k dispozici 

i dožádané podklady a informace. S ohledem na tyto skutečnosti, proto není v okamžiku ukončení 

části kontroly probíhající v místě ještě možné určit právní kvalifikaci skutku, vyslovit vinu za 

přestupek, ani určit druh či výši správního trestu. Pro uložení blokové pokuty je nutné splnit 

podmínku, že v případě vydání příkazu na místě musí být účastník řízení, kterému je příkaz uložen, 

přítomen a současně v plné šíři uznat důvody vedoucí k vydání příkazu, tj. v případě vydání 

příkazu na základě protokolu o kontrole musí vyjádřit svůj plný souhlas s obsahem protokolu, 

veškerá pochybení v něm uvedená uznat. Při většině kontrol prováděných inspektory však není 

účastník případného řízení o přestupku kontrole přítomen, není tedy možné tuto podmínku, aby 

účastník řízení souhlasil s uložením pokuty a příkaz podepsal, čímž se tento stane pravomocným a 

vykonatelným na místě kontroly, naplnit. Dalším důvodem, proč Ústav dosud neuložil pokutu 

příkazem na místě, je její maximální výše 10 000 Kč. Pokuty uložené na základě provedených 

kontrol se pohybují nad částkou 10 000 Kč.“ 351 

 
348 Srov. ustanovení § 92 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
349 Srov. ustanovení § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
350 Postupovat se tedy bude v souladu s ustanovením § 150 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením § 91 odst. 

1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
351 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2020. [online]. [cit. 31. 5. 2020]. 

Dostupné na: http://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-9-3-2020-1  

http://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-9-3-2020-1
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Závěr  

Cílem této práce bylo provést analýzu právní úpravy procesu výdeje léčivých přípravků 

v lékárnách, s důrazem na zásilkový výdej léčivých přípravků, případně upozornit na nedostatky 

v platné právní úpravě a navrhnout změny de lege ferenda. Při vypracování této diplomové práci 

byly využity zejména analytické a deskriptivní metody, kdy byla provedena analýza dostupných 

legislativních zdrojů a odborné literatury za současného využití znalostí některých současných 

správních řízení a k tomu přiléhající judikatury českých soudů, případně Soudního dvora Evropské 

unie.  

První část práce je zaměřena na deskripci základních legislativních pojmů, jejichž 

vymezení je nezbytné pro pochopení dané problematiky. Jedná se zejména o definici 

farmaceutického práva a dále o rozlišení pojmů léčivo, léčivá látka a léčivý přípravek. Dále v této 

části práce byly uvedeny základní prameny právní úpravy na české i unijní úrovni, včetně 

podrobné analýzy pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jejich případného oprávnění 

závazně stanovit práva a povinnosti jejich adresátům, viz. kapitola 1.2.4 diplomové práce. Závěr 

této části třetí práce je věnován orgánům veřejné moci regulující oblast výdeje léčivých přípravků, 

tedy Ministerstvu zdravotnictví České republiky, Ústavu a České lékárnické komory. 

Druhá část práce poskytuje analýzu současné úpravy výdeje léčivých přípravků, přičemž 

jsou definovány základní náležitosti poskytování lékárenské péče pacientům, oprávnění a 

povinnosti osob vydávajících léčivé přípravky a charakterizovány jednotlivé způsoby výdeje 

léčivých přípravků v závislosti na druhu vydávaných léčivých přípravků. V této části byla 

reflektována také novela eRecept, v jejímž důsledku byl zřízen systém eRecept jako informační 

systém veřejné správy, čímž se dovršil proces elektronizace preskripce a výdeje léčivých 

přípravků. V souvislosti s touto novelou byly do zákona o léčivech vloženy skutkové podstaty 

přestupků za neoprávněné nakládání údajů pacientů evidovaných systémem eRecept, avšak zákon 

o léčivech už nepamatuje na sankce za tyto přestupky, což s ohledem na společenskou škodlivost 

takových protiprávních jednání považuji za nežádoucí. Proto za účelem nápravy tohoto stavu 

navrhuji v kapitole 2.3.1. novelizovat příslušná ustanovení zákona o léčivech, která by 

odpovídající sankce za tyto přestupky do zákona o léčivech zavedla.  

Do samostatné třetí části této práce byla vyčleněna problematika zásilkového výdeje 

léčivých přípravků, neboť se od běžného výdeje léčivých přípravků liší v podstatných 

náležitostech. Byla zde vymezena jeho charakteristika, podmínky pro zahájení jeho provádění a 

analýza některých sporných otázek ohledně regulace zásilkového výdeje, zejména tedy otázka 

nutnosti schválení provádění zásilkového výdeje ze strany Ústavu. Dále byly v rámci této části 
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práce řešeny otázky jiných způsobů zajištění léčivých přípravků mimo zásilkový výdej, zejména 

nezávazných rezervací léčivých přípravků a jejich následného vyzvednutí v lékárně a s tím 

spojeným nesprávným posuzováním takových rezervací za způsob provádění zásilkového výdeje, 

případně výdej léčivých přípravků na lékařský předpis jiné osobě od pacienta. V důsledku této 

analýzy byly v kapitole 3.6. této práce provedeny návrhy de lege ferenda, týkající se zavedení 

možnosti zásilkového výdeje i takových léčivých přípravků, jejichž výdej je podle rozhodnutí o 

registraci vázán na lékařský předpis. 

Čtvrtá část práce je věnována regulaci reklamy na léčivé přípravky, kterou je nutné přísně 

regulovat kvůli možnému nežádoucímu ovlivnění výdeje léčivých přípravků, neboť se zde střetává 

požadavek na co nejvyšší možnou ochranu zdraví pacientů při užívání léčivých přípravků na straně 

jedné a ekonomická motivace farmaceutických společností případně předepisujících lékařů nebo 

vydávajících lékárníků a samotných lékáren na straně druhé. V kapitole 4.1.1. této diplomové 

práce byly proto navrženy změny příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy, v jejichž 

důsledku by byla povinnost zadavatelů reklamy sdělovat Ústavu informace o veškerých 

činnostech, které se považují podle tohoto zákona za reklamu zaměřenou na odborníky, spolu 

s identifikačními údaji zdravotnických odborníků, jimž je taková reklama určena, a s informacemi 

o způsobu šíření reklamy. 

Za účelem uzavření tématu výdeje léčivých přípravků se předmětem páté části této práce 

stala problematika kontrolních, nápravných a sankčních pravomocí Ústavu v dané oblasti. 

Zaměřila jsem se tedy na úpravu správního dozoru, který v sobě obsahuje jak kontrolní činnost, 

tak i nápravné prostředky a mimo to na samostatný právní institut spočívající v projednávání 

přestupků v rámci správního řízení. Teoretická úprava obou institutů byla doplněna o statistická 

data týkající se počtu a výsledky provedených kontrol v lékárnách v roce 2019 a také informace o 

výsledcích správních řízení o uložení přestupků za uvedené období.  

Domnívám se, že současná právní úprava v zákoně o léčivech je převážně dostatečná a 

reflektuje požadavky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii, a že 

díky současné regulaci je zajištěna požadovaná bezpečnost užívání léčivých přípravků. Co však 

v souvislosti s výdejem léčivých přípravků shledávám za nedostatečné, je úprava zásilkového 

výdeje léčivých přípravků, resp. nemožnost zásilkového výdeje léčivých přípravků na lékařský 

předpis. S ohledem na současnou elektronizaci lékárenství se domnívám, že by takové rozšíření 

zásilkového výdeje více reflektovalo požadavky pacientů a současně by tak byla zajištěna lepší 

dostupnost léčivých přípravků.  
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Seznam použitých zkratek 

 

Kompetenční zákon Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení 
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Kontrolní řád Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) , ve 

znění pozdějších předpisů. 
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ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění 

Listina základních práv a svobod. 

 

Logo Online Lékáren 

 

 

Novela eRecept 
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prodeji veřejnosti na dálku. 

 

Zákon č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 

378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

OOVL Odloučené oddělení výdeje léčiv. 

 

OTC Over The Counter léčivé přípravky, tj. léčivé 

přípravky vydávané přes pult. 

 

Registrační vyhláška Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 

přípravků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie. 

 

SPC údaje Údaje o léčivém přípravku uvedené v rozhodnutí o 

registraci. 
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Systém eRecept neveřejný systém Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

eRecept jako informační systém veřejné správy 

 

Ústav  Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

 

Ústava České republiky Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
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bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
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předpisů. 

 

Zákon o odpovědnosti za přestupky Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
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pozdějších předpisů. 

 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního 
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zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Zákon o veřejném zdravotním pojištění  

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o zdravotních službách Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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3. Seznam použitých právních předpisů 

3.1. Seznam právních předpisů České republiky  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod 

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 79/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 

léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 220/1991 Sb., zákon ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 

a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy 

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících 

léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 106/2008 Sb., o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o 

odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 228/2008 Sb, o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 1952, o Státním ústavu pro kontrolu 

léčiv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.2. Seznam evropských právních předpisů  

Smlouva o fungování Evropské unie. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001, o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. 

 

Směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k 

usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. 

 

Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993, o zdravotnických prostředcích.  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o 

prekursorech drog, v platném znění. 

 

Nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014, o designu společného loga 

označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, 

elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 č. 726/2004, kterým se 

stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor na léčivými přípravky pro humánní a 

veterinární použití a kterým se zřizuje Evropská léková agentura. 

 

 

4. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2005, sp. zn. Pl.ÚS 24/04. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000, sp. zn.: Pl. ÚS 3/2000. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004, sp. zn.: Pl ÚS 7/03. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001, sp.zn.: Pl ÚS 45/2000. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001, sp.zn.: Pl ÚS 5/01. 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. prosince 2001, č. j. 7 A 98/99–37. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 27.ledna 2011, sp. zn 23 Cdo 1748/2010.  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 20. prosince 2012, čj 4 Ads 

9/2012-37. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 30. května 2008, čj 4 As 

21/2007-80. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 19. prosince2006, č.j. 2 As 

57/2005-71.  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 30. října 2003 sp. zn. 5 A 

75/2002–53. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 23. května 2015, č.j: 5 As 

129/2014–47. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 9. února 2017, čj: 5 As 

17/2016-52. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 28. dubna 2011, čj. 3 Ads 

163/2010-75. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 21. března 2013, č.j.: 11 Ad 

17/2011-112.  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 10. září 2015, č.j.: 8 As 

204/2014-58.  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 4. listopadu 2009, č.j.: 9 As 

25/2009-69.  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 22. září 2011, č.j.: 5 Aps 

4/2011–326. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, ze dne 13. července 2011, č.j. 9 Afs 

33/2011–80. 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2017, č.j. 11 Ad 18/2016-60. 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2015, č. j. 11 A 199/2014-30. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2003. Sp. zn. C-322/01. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. října 2016. Sp. zn. C-148/15 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. října 2013. Sp. zn. C-109/12.  

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. června 2015. Sp. zn. C-211/03, C-299/03 

a C-316/03 až C-318/03. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. listopadu 2007. Sp. zn. C-319/05.  

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. července 1998. Sp. zn. C-210/96. 
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. dubna 2009. Sp. zn. C-27/08.  

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. července 1993. Sp. zn. C-207/91. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. listopadu 1994. Sp. zn. C-320/93. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. května 2011, sp. zn. C-249/09. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. listopadu 2007, sp. zn. C-143/06. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. dubna 2009, sp. zn. C-421/07. 

 

Rozsudek Soudního dvore Evropské unie ze dne 10. dubna 1984, sp. zn. 14/83.  

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. listopadu 1990, sp. zn. C-106/89. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. února 1963, sp. zn. 26/62. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv LEK-13 verze 6, Hlášení o vydaných léčivých 

přípravcích, platný od 1. dubna 2020. 

 

Pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv LEK-16 verze 2., Zásady zásilkového výdeje 

léčivých přípravků, platný od 19.8.2015. 
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Abstrakt 

Výdej léčivých přípravků podle zákona o léčivech 

Léčivé přípravky jsou pro jejich schopnost minimalizace, přecházení nebo úplného 

odstranění vnějších nežádoucích vlivů působících na organismus člověka, důležitou součástí 

života téměř každého z nás. S ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti užívání léčivých přípravků 

je třeba, aby oblast výdeje léčivých přípravků byla vysoce regulovaná tak, aby byl naplněn její 

primární cíl, a to ochrana veřejného zdraví. Cílem této práce je provést analýzu a deskripci právní 

úpravy procesu výdeje léčivých přípravků v lékárnách s důrazem na zásilkový výdej léčivých 

přípravků, upozornit na nedostatky v platné právní úpravě a navrhnout změny de lege ferenda. Za 

účelem naplnění těchto cílů je práce rozdělena do pěti částí.  

První část diplomové práce se věnuje základním legislativním pojmům v dané oblasti a 

pramenům právní úpravy na české i unijní úrovni, včetně podrobné analýzy pokynů Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv a jejich případného oprávnění závazně stanovit práva a povinnosti jejich 

adresátům. V závěru je prostor věnován orgánům veřejné moci regulující oblast výdeje léčivých 

přípravků. Druhá část práce poskytuje analýzu současné úpravy výdeje léčivých přípravků, 

přičemž samostatné třetí části této práce je vyčleněna problematika zásilkového výdeje léčivých 

přípravků, neboť se od běžného výdeje léčivých přípravků liší v podstatných náležitostech. Dále 

byly v rámci této části práce řešeny otázky jiných způsobů zajištění léčivých přípravků mimo 

zásilkový výdej, zejména nezávazných rezervací léčivých přípravků a jejich následného 

vyzvednutí v lékárně. Čtvrtá část práce je věnována regulaci reklamy na léčivé přípravky, kvůli 

její schopnosti přímo ovlivnit množství vydávaných léčivých přípravků. Bližší výklad je proveden 

u reklamy zaměřené na odborníky, zejména na problematiku regulace transparentnosti plateb 

poskytovaných odborníkům. Poslední část diplomové práce je zaměřena kontrolní, nápravnou a 

sankčních pravomoc Ústavu v oblasti regulace nakládání s léčivými přípravky, tedy na 

problematiku správního dozoru a na otázky týkající se projednávání přestupků.  
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Abstract 

Dispensing of medicinal products under the Act on Pharmaceuticals 

Medicinal products are an important part of almost everyone’s life due to their ability to 

minimize, prevent or eliminate undesirable external influences. Given the need to ensure the safety 

of the use of medicinal products and the protection of public health, the dispensing of medicinal 

products needs to be highly regulated. The aim of this thesis is to analyze and describe the legal 

regulation of the process of dispensing medicinal products in pharmacies, with emphasis on the 

mail-order dispensing of medicinal products, to point out to legislative shortcomings and to 

propose changes de lege ferenda. In order to fulfil these objectives, the thesis is divided into five 

parts. 

The first part of this thesis deals with basic legislative concepts in the field of dispensing 

of medicinal products and sources of legislation at the Czech and European level, including a 

detailed analysis of the guidelines of the State Institute for Drug Control and their ability to 

regulate the rights and obligations of their recipients in a binding manner. Finally, the first part 

covers the public authorities regulating the dispensing of medicinal products. The second part of 

the thesis provides an analysis of the current regulation of dispensing of medicinal products, while 

a separate third part of this thesis is dedicated to the issues connected with mail order dispensing 

of medicinal products as it differs from the usual dispensing of medicinal products in essential 

ways. Furthermore, this part of the thesis deals with the issues of other ways of securing medicinal 

products outside the mail-order dispensing, especially non-binding reservations of medicinal 

products and their subsequent pick up at the pharmacy. The fourth part of the thesis is devoted to 

the regulation of advertising of pharmaceuticals, due to its ability to directly influence the number 

of dispensed medicinal products. More detail is provided for advertising aimed at medical 

professionals, in particular on the issue of regulating the transparency of payments provided by 

pharmaceutical companies to medical professionals. The last part of the thesis is focused on the 

supervision, corrective and sanctioning powers of the State Institute for Drug Control in the field 

of regulation of the medicinal products, i.e. on the issue of administrative supervision and on issues 

related to the administrative offence proceedings. 
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