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1    CO TO JE ZDRAVOTNICK! 
PROST"EDEK?

Zjednodu$en% &e"eno, zdravotnick!m prost&edkem je v$e (nástroj, p&ístroj, za&ízení, 
programové vybavení), co má lé"ebn! nebo diagnostick! ur"en! ú"el, pou(ívá se u#"lov%ka, 
ale nep'sobí primárn% farmakologicky, metabolicky nebo#imunologicky, n!br( fyzikáln% 
(nej"ast%ji mechanicky). Do této kategorie tedy spadne v$e od oby"ejn!ch náplastí a( po 
vysoce sofistikované p&ístroje, jako je nap&. po"íta"ová tomografie (CT).

Z#v!$e uvedeného vypl!vá, (e pro ur"ení, zda je n%jak! v!robek zdravotnick!m pro-
st&edkem, jsou rozhodující t&i kritéria:

• ur"en! ú"el – k#"emu se v!robek pou(ívá,
• hlavní mechanismus ú"inku – na jakém principu v!robek funguje,
• pou(ití u#"lov%ka – neexistuje nic jako „veterinární zdravotnické prost&edky“.
K#jednotliv!m kritériím uvádíme ní(e je$t% pár up&es.ujících poznámek.

1.1. Ur!en" ú!el
Jak ji( bylo &e"eno, zdravotnické prost&edky musí mít lé"ebn! nebo diagnostick! ur"en! 

ú"el pou(ití. Ur"en! ú"el stanovuje v(dy v!robce (a#ne nap&íklad o$et&ující léka&). Co se 
rozumí lé"ebn!m nebo diagnostick!m ur"en!m ú"elem, lze vy"íst ze zákonné definice zdra-
votnického prost&edku. Obecn% sem pat&í "innosti související s#onemocn%ními (diagnóza, 
prevence, monitorování, lé"ba), s#poran%ním nebo zdravotním posti(ením (diagnóza, mo-
nitorování, lé"ba, mírn%ní nebo kompenzace), s#vy$et&ováním,#náhradami "i modifikacemi 
"ástí lidského t%la nebo fyziologick!ch proces' a#s#kontrolou po"etí.1 

V#této souvislosti je t&eba vyvrátit v#praxi se vyskytující domn%nku, (e zdravotnick!m 
prost&edkem je v$e, co se pou(ívá ve zdravotnictví a#co není lé"iv!m p&ípravkem. Nap&íklad 
podnos, na kterém sestra p&iná$í ve zdravotnick!ch za&ízeních léky, "i sk&í.ka, do které 
si pacient v#nemocnici ukládá své v%ci, mezi zdravotnické prost&edky rozhodn% nepat&í, 
proto(e tyto v!robky nemají lé"ebn! ani diagnostick! ur"en! ú"el. Dále je t&eba upozornit 

1#Ustanovení § 2#odst. 1#zákona o#zdravotnick$ch prost%edcích. Nové evropské na%ízení 2017/745#tuto de&nici dále roz'i%uje 
o#v$robky ur(ené k#(i't)ní, dezinfekci nebo sterilizaci, prost%edky ur(ené k#podpo%e po(etí a#v$robky, jejich* ur(en$m ú(e-
lem je poskytovat informace prost%ednictvím vy'et%ení in vitro, pokud jde o#vzorky pocházející z#lidského t)la. Srov. KRÁL, 
Jakub; MARTINOVSK!, Ale'; MORAVOVÁ, Veronika. Zm)ny v#regulaci zdravotnick$ch prost%edk+ Norma 13485:2016#a#Na-
%ízení 2017/745. Komentá%. Praha: Porta Medica s.r.o., 2017, s. 64, ISBN 978,80,906947,0,5. 
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na to, (e ve v!"tu lé"ebn!ch ú"el' není prevence úraz' (n!br( pouze prevence onemocn%-
ní). R'zné omezovací prost&edky, které slou(í k#tomu, aby se zabránilo zran%ní pacienta 
(nap&. pádem z#l'(ka), se mezi zdravotnické prost&edky rovn%( ne&adí.

Pro úplnost je t&eba dodat, (e nová evropská legislativa,2 která bude ú"inná od kv%tna 
2020, zavádí kategorii tzv. prost&edk' bez lé"ebného ú"elu. Sem budou spadat n%které 
v!robky, u#kter!ch v!robce uvádí pouze estetick! nebo jin! nelé"ebn! ú"el, ale které se 
podobají zdravotnick!m prost&edk'm, pokud jde o#jejich fungování a#rizikov! profil. Jako 
p&íklad lze uvést barevné kontaktní "o"ky "i r'zné p&ístroje ur"ené pro kosmetické zákro-
ky, jako je liposukce, lipol!za apod.3 V#sou"asné dob% se na tyto v!robky vztahují pouze 
po(adavky na obecnou bezpe"nost v!robk' (které jsou mnohem mírn%j$í ne( po(adavky 
na zdravotnické prost&edky) "i se dokonce &adí do neregulované „$edé zóny“, p&esto(e 
jejich pou(ití p&edstavuje pro jejich u(ivatele stejné riziko jako srovnatelné zdravotnické 
prost&edky. Na tyto prost&edky bez lé"ebného ú"elu se nap&í$t% budou aplikovat stejn% 
p&ísná pravidla t!kající se zejména bezpe"nosti jako na zdravotnické prost&edky.

1.2. Hlavní mechanismus ú!inku
Jak jsme ji( uvedli v#úvodu této kapitoly, hlavní mechanismus ú"inku zdravotnick!ch 

prost&edk' je mechanick! "i fyzikální, nicmén% není vylou"eno, aby byl podpo&en far-
makologick!m, imunologick!m nebo metabolick!m ú"inkem (kter! je typick! pro lé"ivé 
p&ípravky). V#praxi se tak m'(eme setkat se zdravotnick!mi prost&edky, které obsahují 
ur"itou lé"ivou látku, je( by p&i samostatném pou(ití byla pova(ována za lé"ivo. P&esto(e 
tyto zdravotnické prost&edky stále fungují primárn% mechanicky "i fyzikáln%, obsa(ená 
látka p'sobí podp'rn!m ú"inkem dopl.ujícím ú"inek hlavní. V#lékárenském sortimentu 
m'(eme typicky nalézt r'zné o"ní, nosní "i u$ní kapky nebo prost&edky vlhkého hojení 
ran. Hlavní mechanismus ú"inku spo"ívá nap&íklad v#promazání, zvlh"ování apod., za-
tímco dopl.kov! farmakologick! ú"inek spo"ívá nap&íklad v#antibakteriální funkci.

1.3. Pou#ití u$!lov%ka
Ur"itou v!jimku z#pravidla, (e zdravotnické prost&edky se pou(ívají u#"lov%ka, p&edstavuje 

kategorie diagnostick!ch zdravotnick!ch prost&edk' in vitro. Tyto zdravotnické prost&edky 
slou(í k#diagnostice mimo lidské t%lo, a1 u( v# laborato&ích zdravotnick!mi profesionály, 
nebo „v#pohodlí domova“ p&ímo pacienty "i jejich blízk!mi za pomoci r'zn!ch „self test'“. 
Dal$í v!jimku z# uvedeného pravidla tvo&í p&ípravky ur"ené k# dezinfekci zdravotnick!ch 
prost&edk', které jsou zdravotnick!mi prost&edky i#p&esto, (e neslou(í k#pou(ití u#"lov%ka.4

2 Na%ízení 2017/745#(o#zdravotnick$ch prost%edcích). Od kv)tna 2020#za(ne b$t rovn)* pou*itelné na%ízení 2017/746#(o#dia-
gnostick$ch zdravotnick$ch prost%edcích in vitro). 
3 Kompletní seznam viz p%íloha XVI na%ízení 2017/745.
4 Tyto v$robky se mezi zdravotnické prost%edky %adí díky klasi&ka(nímu pravidlu 15# obsa*enému v# na%ízení vlády 
(.#54/2015#Sb. Nov) budou, stejn) jako diagnostické zdravotnické prost%edky in vitro, zahrnuty p%ímo do de&nice zdravot-
nického prost%edku obsa*ené v#na%ízení 2017/745. 
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2    JAK SE ZDRAVOTNICKÉ 
PROST"EDKY LI$Í 
OD%„P"ÍBUZN!CH“ 
KATEGORIÍ V!ROBK#? 

U#n%kter!ch kategorií v!robk' není pochyb o#tom, (e se jedná o#zdravotnické pro-
st&edky – nap&. v#p&ípad% berlí, ortéz, stetoskopu, rentgenu atd. Existuje v$ak celá $kála 
tzv. hrani"ních v!robk', u#kter!ch není na první pohled z&ejmé, zda spadají do kategorie 
zdravotnick!ch prost&edk', "i do jiné „p&íbuzné“ kategorie v!robk'. Mezi tyto p&íbuz-
né kategorie v!robk', které b%(n% nalezneme v#sortimentu lékáren, pat&í zejména lé"ivé 
p&ípravky, kosmetické prost&edky, dopl.ky stravy, biocidní p&ípravky a#osobní ochranné 
prost&edky.

Pomyslnou d%licí "áru mezi zdravotnick!mi prost&edky a#p&íbuzn!mi kategoriemi v!-
robk' tvo&í zejména ur"en! ú"el pou(ití, kter! stanovuje v(dy v!robce. Máme-li nap&íklad 
dezinfek"ní roztok, u#kterého v!robce uvede, (e se má pou(ívat k#dezinfekci zdravotnic-
k!ch prost&edk', bude se jednat o#zdravotnick! prost&edek. Dezinfek"ní roztok li$ící se 
nap&íklad pouze koncentrací ú"inné látky bude spadat do kategorie lé"iv!ch p&ípravk', 
pokud je ur"en k#primární dezinfekci ran. Pokud v!robce stanoví, (e dot"en! dezinfek"ní 
roztok slou(í k#"i$t%ní (dezinfekci) podlah ve zdravotnickém za&ízení, pak se bude jednat 
o#biocidní p&ípravek. Druh!m, nemén% d'le(it!m faktorem p&i rozhodování, zda ur"it! 
v!robek je zdravotnick!m prost&edkem, "i nikoliv, je hlavní mechanismus ú"inku (k#tomu 
blí(e viz kapitola 1.2).

2.1. Lé!ivé p&ípravky 
Lé"ivé p&ípravky jsou stejn% jako zdravotnické prost&edky ur"eny k#medicínskému 

pou(ití. Na rozdíl od zdravotnick!ch prost&edk' ale p'sobí primárn% farmakologicky, 
metabolicky "i imunologicky. V#lékárn% se b%(n% nachází celá &ada v!robk', které osci-
lují na hran% mezi zdravotnick!mi prost&edky a#lé"iv!mi p&ípravky. Pat&í sem nap&íklad 
ji( zmín%n% o"ní, nosní a#u$ní kapky, prost&edky vlhkého hojení ran nebo t&eba náplasti  
s#antibakteriálním ú"inkem "i n%které vaginální "ípky s#obsahem laktobacil'.

JAKUB KRÁL
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Máme-li pochybnosti, zda v!robce uvedl ur"it! v!robek na trh jako zdravotnick! pro-
st&edek "i lé"iv! p&ípravek, zpravidla se sta"í podívat na krabi"ku – obal zdravotnického 
prost&edku by m%l b!t v(dy opat&en ozna"ením CE, obal lé"ivého p&ípravku nikoliv. Dal$ím 
indikátorem je dokumentace p&ilo(ená k#danému v!robku – ke zdravotnickému prost&edku 
v!robce vydává návod k#pou(ití, k#lé"ivému p&ípravku je p&ilo(ena p&íbalová informace. 
Ke zdravotnickému prost&edku musí b!t dále v(dy vydáno tzv. prohlá$ení o#shod% (k#tomu 
blí(e viz kapitola 5.2). 

2.2. Kosmetické prost&edky
Mezi kosmetické prost&edky se &adí látky "i sm%si ur"ené pro styk s#vn%j$ími "ástmi 

lidského t%la (poko(kou, vlasy, nehty, rty, vn%j$ími pohlavními orgány) nebo se zuby "i 
sliznicemi ústní dutiny. Na rozdíl od zdravotnick!ch prost&edk' mají v$ak v!hradn% "i 
alespo. p&evá(n% kosmetick! ur"en! ú"el ("i$t%ní, parfemace, zm%na vzhledu, ochrana, 
udr(ování v#dobrém stavu "i úprava t%lesn!ch pach'). P&íkladem v!robku nalézajícího se 
na hran% mezi zdravotnick!mi a#kosmetick!mi prost&edky je zubní pasta. V%t$ina zubních 
past nacházejících se na trhu jsou kosmetické prost&edky, existuje nicmén% n%kolik zubních 
past, které jejich v!robce s#ohledem na jejich ur"en! ú"el (zastavení krvácení dásní, inten-
zivní remineralizace, sni(ování citlivosti zub') uvedl na trh jako zdravotnické prost&edky.

2.3. Dopl'ky stravy
Dopl.ky stravy jsou potraviny, které jsou koncentrovan!m zdrojem vitamin' a#mine-

rálních látek nebo dal$ích látek s#nutri"ním nebo fyziologick!m ú"inkem. Na rozdíl od 
zdravotnick!ch prost&edk' "i lé"iv!ch p&ípravk' nemají lé"ebn! ur"en! ú"el. Jejich ú"e-
lem je pouze dopl.ovat b%(nou stravu. P&esto v$ak je mo(né na obale "i p&i propagaci 
daného v!robku uvád%t ur"itá zdravotní tvrzení k#jeho jednotliv!m slo(kám.5 Musí se 
v$ak jednat o#zdravotní tvrzení zalo(ená na v$eobecn% uznávan!ch v%deck!ch poznatcích, 
která byla schválena Evropskou komisí. P&íkladem hrani"ního v!robku, kter! je b%(n% 
nabízen v#lékárnách, je p&ípravek ur"en! na zmírn%ní ú"ink' alkoholu, jen( pat&í mezi 
dopl.ky stravy.6

2.4. Biocidní p&ípravky
Biocidní p&ípravky mají primárn% biocidní funkci, tzn. (e mají schopnost „likvidovat“ 

nebo odpuzovat $kodlivé organismy jak!mkoliv zp'sobem jin!m ne( pouh!m fyzick!m 
nebo mechanick!m p'sobením. Biocidní ú"inek zaji$1uje ú"inná látka, tj. chemická látka 
nebo mikroorganismus p'sobící na $kodlivé organismy nebo proti $kodliv!m organism'm. 

5 Nap%.: „Vitamin C p%ispívá k#normální funkci imunitního systému.“
6 Viz Manual on Borderline and Classi&cation in the Community Regulatory Framework for Medical Devices, Version 1.18, 
s. 21-22.
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#P&íkladem biocidních p&ípravk', které se prodávají v#lékárnách, jsou repelenty odpuzující 
hmyz.

2.5. Osobní ochranné prost&edky
Osobní ochranné prost&edky jsou ur"eny k#ochran% zdraví osob p&ed riziky mo(ného 

po$kození zdraví, které t%mto osobám hrozí p&i v!konu více "i mén% nebezpe"né "innosti. 
Na rozdíl od p&ede$l!ch kategorií v!robk', které se nep&ekr!vají a#vzájemn% vylu"ují,7 
je v#tomto p&ípad% mo(né, aby byl jeden v!robek jak zdravotnick!m prost&edkem, tak 
i#osobním ochrann!m prost&edkem. Tak nap&íklad chirurgické rukavice "i rou$ky slou(í 
jak k#prevenci p&enesení infekce z#chirurga na pacienta (z#tohoto pohledu se jedná o#zdra-
votnick! prost&edek), tak k#ochran% dot"eného chirurga p&ed p&enosem nákazy od pacienta 
(proto se zárove. jedná o#osobní ochrann! prost&edek). 

7 V$robek nem+*e spadat do vícero z#uveden$ch kategorií. Kup%íkladu není mo*né, aby zdravotnick$ prost%edek byl záro-
ve. lé(iv$m p%ípravkem.
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3    T"ÍD&NÍ ZDRAVOTNICK!CH 
PROST"EDK#

3.1. Do jak"ch skupin se zdravotnické prost&edky !lení?
Vzhledem k#tomu, (e zdravotnické prost&edky jsou velmi r'znorodé, je z&ejmé, (e je 

d'le(ité dob&e diferencovat rozsah p&ísnosti po(adavk', které musí splnit osoby, je( s#t%-
mito zdravotnick!mi prost&edky zacházejí.8 Zdravotnické prost&edky se v#sou"asné dob% 
"lení do t&í základních kategorií:

• obecné zdravotnické prost&edky,
• diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro,
• aktivní implantabilní zdravotnické prost&edky.

3.2. Obecné zdravotnické prost&edky
Obecné zdravotnické prost&edky se dále "lení do "ty& skupin v#závislosti na mí&e jejich rizikovos-

ti. Tyto t&ídy se ozna"ují jako t&ída I, IIa, IIb a#III, p&i"em( t&ída I#reprezentuje nejni($í míru rizika, 
zatímco t&ída III je ur"ena pro nejrizikov%j$í zdravotnické prost&edky. K#tomuto ú"elu se vyu(ívají 
tzv. klasifika"ní pravidla, která se &ídí ur"en!m ú"elem dot"eného zdravotnického prost&edku.9 10

O#zat&íd%ní v!robku do rizikové t&ídy rozhoduje primárn% v!robce p&ed uvedením v!-
robku na trh. Správnost zat&íd%ní m'(e v#rámci procesu posouzení shody rozporovat 
notifikovaná osoba (dle nové terminologie oznámen! subjekt, blí(e viz kapitola 4). Po 
uvedení v!robku na trh m'(e v#p&ípad% pochybností o#správnosti "i nesprávnosti zat&í-
d%ní rozhodnout SÚKL ve#správním &ízení, jako(to orgán dozoru nad trhem (pop&. MZ 
v#rámci odvolacího &ízení).

3.3. Diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro
Diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro se rovn%( "lení dle rizika, které je s#jejich 

u(íváním spojeno. Toto roz"len%ní je zde zalo(eno na seznamech A#a#B,11 p&ípadn% se uvádí 

8 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 32. ISBN 978,80,7552,415,7.
9 Tato klasi&ka(ní pravidla jsou uvedena v#p%íloze (. 9#k#na%ízení vlády (. 54/2015#Sb.
10 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 32. ISBN 978,80,7552,415,7.
11 Seznamy A#a#B stanoví p%íloha (. 2#na%ízení vlády (. 56/2015#Sb.
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#ozna"ení, (e se jedná o#zdravotnick! prost&edek pro sebetestování nebo (e dan! prost&edek 
nále(í mezi tzv. ostatní diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro.12

Seznamy A#a#B obsahují konkrétní kategorie zdravotnick!ch prost&edk'. V#b%(ném 
lékárenském sortimentu se nacházejí zejména diagnostické zdravotnické prost&edky in 
vitro ur"ené k#m%&ení krevního cukru (m%&icí prou(ky a#glukometry), které jsou uvedeny 
na seznamu B.

Dal$í kategorii p&edstavují diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro ur"ené pro 
sebetestování, "asto ozna"ované jako tzv. „self tests“. U#této kategorie je d'le(ité &íci, (e 
zákon nepo(aduje, aby dan! zdravotnick! prost&edek pou(il (ovládal) za v$ech okolností 
sám pacient. Takov! zdravotnick! prost&edek je tedy "asto pou(íván rodinn!m p&íslu$-
níkem pacienta, jen( nap&. není sob%sta"n!. Musí se v$ak jednat o#takov! zdravotnick! 
prost&edek, kter! je schopen pou(ít i#laik, kter! není zdravotnick!m pracovníkem s#p&í-
slu$n!m vzd%láním a#zku$enostmi. P&íkladem takového zdravotnického prost&edku je 
t%hotensk! "i ovula"ní test.

Ostatní diagnostické zdravotnické prost&edky lze pova(ovat za ur"itou sb%rnou ka-
tegorii. Jedná se o#diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro ur"ené v!hradn% pro 
profesionální u(ití, které nejsou uvedeny v#seznamu A#ani B. S#t%mito zdravotnick!mi 
prost&edky je v#rámci zákona o#zdravotnick!ch prost&edcích zacházeno prakticky stejn% 
jako s#obecn!mi zdravotnick!mi prost&edky rizikové t&ídy I. Jedná se tedy o#diagnostické 
zdravotnické prost&edky in vitro s#nejni($í mírou rizika.13

3.4. Aktivní implantabilní zdravotnické prost&edky
Aktivními implantabilními zdravotnick!mi prost&edky jsou takové zdravotnické pro-

st&edky, které se zavádí do lidského t%la a#jejich( "innost je závislá na zdroji elektrické nebo 
jiné energie, která není p&ímo dodávána lidsk!m organismem nebo gravitací. Typick!m 
p&íkladem jsou kardiostimulátory.

Aktivní implantabilní zdravotnické prost&edky jsou obecn% pova(ovány za vysoce rizi-
kové a#je s#nimi v#rámci zákona o#zdravotnick!ch prost&edcích zacházeno obdobn% jako 
se zdravotnick!mi prost&edky rizikové t&ídy III.14 

Pro úplnost dodáváme, (e tato samostatná kategorie bude s#ú"inností nové evropské 
legislativy15 zru$ena a#pod&azena mezi obecné zdravotnické prost&edky. Aktivní implanta-
bilní zdravotnické prost&edky budou dle nov!ch klasifika"ních pravidel spadat do rizikové 
t&ídy III.

12 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 35. ISBN 978,80,7552,415,7.
13 Ibid., s. 36.
14 Ibid.
15 Na%ízení 2017/745.
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4    CO V$E P"EDCHÁZÍ TOMU,  
NE' SE DOSTANE 
ZDRAVOTNICK! 
PROST"EDEK K%PACIENTOVI?

Uvedení zdravotnického prost&edku na trh je pom%rn% náro"n! proces. P&edchází mu 
tzv. posouzení shody s#technick!mi po(adavky na zdravotnické prost&edky, jeho( "asová 
a#finan"ní náro"nost se odvíjí zejména od rizikovosti zdravotnického prost&edku, jako( 
i#od míry jeho inovativnosti. 

V!robce musí provést tzv. klinické hodnocení (kterému n%kdy p&edchází preklinické 
hodnocení) a#vypracovat pom%rn% rozsáhlou technickou dokumentaci, její( sou"ástí je 
nap&íklad záv%re"ná zpráva z#klinického hodnocení, anal!za rizik, od'vodn%ní zat&íd%ní 
zdravotnického prost&edku, návod k#pou(ití a#dal$í. 

Klinické hodnocení lze provést dv%ma zp'soby, a#to bu2 formou tzv. literární re$er$e 
(kdy v!robce vychází z#ji( dostupn!ch klinick!ch dat), nebo formou klinické zkou$ky 
(kdy v!robce klinická data sám „experimentáln%“ získává). Klinické hodnocení formou 
literární re$er$e v!robci uvedení zdravotnického prost&edku na trh zna"n% zjednodu$í, 
musí ale existovat tzv. rovnocenn! zdravotnick! prost&edek, se kter!m by v!robce mohl 
sv'j zdravotnick! prost&edek srovnat. V!robce musí zejména prokázat, (e jeho zdravot-
nick! prost&edek má stejn! mechanismus ú"inku i#ur"en! ú"el pou(ití jako rovnocenn! 
zdravotnick! prost&edek (musí provést tzv. d'kaz rovnocennosti). P&eká(kou k#tomuto 
postupu je ov$em "asto nedostatek pot&ebn!ch údaj' a#klinick!ch dat k#rovnocennému 
zdravotnickému prost&edku. U#diagnostick!ch zdravotnick!ch prost&edk' in vitro se ne-
provádí klinické hodnocení, ale tzv. hodnocení funk"ní zp'sobilosti.

Na procesu posouzení shody zpravidla participuje notifikovaná osoba (dle terminologie 
nov!ch evropsk!ch na&ízení oznámen! subjekt).16 Notifikovanou osobu lze p&irovnat ke 

16 V#/R donedávna p+sobilo p)t noti&kovan$ch osob oznámen$ch pro zdravotnické prost%edky. Nyní máme pouze dv)  
(ITC Zlín a# EZÚ), které bojují o# p%e*ití. V$robce nicmén) není vázán na tuzemské noti&kované osoby a# m+*e si vybrat 
 j akoukoliv zahrani(ní. Trend sni*ování po(tu noti&kovan$ch osob je ale celoevropsk$. Dochází k#n)mu v#d+sledku zvy'ování 
regulatorních po*adavk+ a#tlaku na jejich dodr*ování.
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#stanici technické kontroly. Jedná se o#soukrom! subjekt "i ve&ejnou instituci, je( plní funkci 
jakési „nezávislé zku$ebny“, která posoudí správnost p&edlo(ené technické dokumentace 
a#provede audit v#míst% v!roby a#p&ípadn% i#u#klí"ov!ch dodavatel' v!robce. Pokud je 
v$e v#po&ádku, vydá tzv. CE certifikát (tomu je v%nováno více pozornosti v#kapitole 5.3). 
Notifikované osoby vykonávají dohled nad v!robci a#jejich zdravotnick!mi prost&edky 
i#po uvedení zdravotnického prost&edku na trh a#v#p&ípad% zji$t%ní neshod mají pravomoc 
CE certifikát pozastavit (do doby, ne( bude zjednána náprava) nebo dokonce odebrat. 
V#takov!ch p&ípadech následuje sta(ení zdravotnického prost&edku z#trhu anebo, m'(e-li 
zdravotnick! prost&edek ohrozit zdraví, sta(ení v!robku z#trhu a#ob%hu (tedy nejen z#dis-
tribu"ní sít%, ale i#p&ímo od u(ivatel' dot"en!ch zdravotnick!ch prost&edk').

Notifikovaná osoba se nepodílí na posouzení shody zdravotnického prost&edku rizi-
kové t&ídy I, kter! je nesterilní a#nemá ani m%&icí funkci, jeliko( se jedná o#zdravotnické 
prost&edky s#nejmen$í mírou rizika. V#t%chto p&ípadech je shoda posuzována na v!hradní 
odpov%dnost v!robce. Dle nového evropského na&ízení bude povinná ú"ast notifikované 
osoby rovn%( u#chirurgick!ch nástroj' rizikové t&ídy I#ur"en!ch pro opakované pou(ití.17

Na záv%r procesu posouzení shody vydává v!robce prohlá$ení o#shod% s#relevantními 
právními p&edpisy a#opat&uje zdravotnick! prost&edek ozna"ením CE (k#tomu blí(e viz 
kapitoly 5.1#a#5.2).

17 Srov. KRÁL, Jakub; MARTINOVSK!, Ale'; MORAVOVÁ, Veronika. Zm)ny v# regulaci zdravotnick$ch prost%edk+. Nor-
ma 13485:2016# a# Na%ízení 2017/745. Komentá%. Praha: Porta Medica s.r.o., 2017, s. 64, ISBN 978,80,906947,0,5. 
KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, s. 7.  
ISBN 978,80,7552,415,7.
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# 5    OZNA(ENÍ CE A%ZÁKLADNÍ 
REGULATORNÍ DOKUMENTY 
VZTAHUJÍCÍ SE 
K%ZDRAVOTNICKÉMU 
PROST"EDKU 

Prodán "i vydán smí b!t v#lékárn% pouze zdravotnick! prost&edek, ke kterému bylo 
vydáno prohlá$ení o#shod% a#kter! byl opat&en ozna"ením CE.18 Dále platí, (e spolu se 
zdravotnick!m prost&edkem musí b!t dodán návod k#pou(ití v#"eském jazyce.19 

Aby lékárna jako(to v!dejce a#prodávající zdravotnick!ch prost&edk' dostála v!$e uvede-
n!m po(adavk'm, lze doporu"it, aby v(dy p&i objednání nového zdravotnického prost&edku 
bylo po dodavateli po(adováno p&edlo(ení prohlá$ení o#shod%. P&i p&íjmu dodávky zdravot-
nick!ch prost&edk' by pak v(dy m%la b!t uskute"n%na kontrola (alespo. na úrovni $ar(e), 
zda ke zdravotnickému prost&edku byl dodán návod k#pou(ití v#"eském jazyce, zda má 
ve$keré povinné nále(itosti návodu (k#tomu viz kapitola 5.3) a#zda je opat&en ozna"ením CE. 

K#ozna"ení CE a#základním regulatorním dokument'm, kter!mi jsou prohlá$ení o#shod%, 
návod k#pou(ití a#CE certifikát notifikované osoby, jsou uvedeny podrobn%j$í informace 
v#následujících kapitolách.

5.1. Ozna!ení CE
Grafická podoba ozna"ení CE je stanovena evropskou legislativou.20 Toto ozna"ení ne-

smí b!t (ádn!m zp'sobem deformováno – p&i prota(ení písmen C a#E by m%ly b!t v(dy 
vytvo&eny dva p&ekr!vající se kruhy:

18 Tato podmínka neplatí, jde-li o#individuáln) zhotoven$ zdravotnick$ prost%edek, ke kterému se vydává zvlá'tní prohlá'ení 
o# individuáln) zhotovovaném zdravotnickém prost%edku (a#nikoliv klasické prohlá'ení o#shod)) a#kter$ se ozna(ením CE 
v+bec neopat%uje.
19 V$jimku z#tohoto pravidla tvo%í zdravotnické prost%edky rizikové t%ídy I#a#IIa, u#kter$ch v$robce prohlásí, *e návod k#pou*ití 
není pro bezpe(né pou*ívání daného zdravotnického prost%edku pot%eba. Blí*e viz kapitola 5.3.
20 P%íloha II k#na%ízení (. 765/2008, kter$m se stanoví po*adavky na akreditaci a#dozor nad trhem t$kající se uvád)ní v$robk+ 
na trh (dále jen „na%ízení (. 765/2008“).
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Pokud se na procesu posouzení shody podílí notifikovaná osoba, pak se u#ozna"ení CE 
uvádí rovn%( "ty&místné "íslo této notifikované osoby. Ozna"ení CE musí b!t p&ímo na 
zdravotnickém prost&edku, je-li to proveditelné,21 a#dále na jeho obalu a#v#návodu k#pou(ití.

5.2. Prohlá(ení o$shod%
Vydáním prohlá$ení o#shod% je dovr$en proces posouzení shody. Toto prohlá$ení m'(e 

vydat pouze v!robce nebo jeho zplnomocn%n! zástupce22 (a#nikoliv dovozce "i distributor). 
V!robce "i jeho zplnomocn%n! zástupce v#prohlá$ení o#shod% deklarují, (e byla &ádn% 
posouzena shoda, zdravotnick! prost&edek je ve shod% s#p&íslu$n!mi právními p&edpisy 
a#je bezpe"n! a#ú"inn!. Dále zde b!vá odkaz na harmonizované technické normy, které 
byly v#procesu posouzení shody pou(ity.

Prohlá$ení o#shod% nemá v#sou"asné dob% legislativn% stanovené nále(itosti a#je mo(né ho 
vydat na neomezen% dlouhou dobu platnosti. Pokud je zde uveden odkaz na CE certifikát, pak 

21 Ozna(ením CE se neopat%ují nap%. sterilní zdravotnické prost%edky (i kontaktní (o(ky. Naopak se umís3uje i#na velmi malé 
zdravotnické prost%edky, jako jsou t%eba br$lové obruby.
22 Zplnomocn)ného zástupce musí mít ka*d$ v$robce, kter$ sídlí mimo území EU. Jedná se o osobu usazenou v (lenském 
stát), která je v$robcem v$slovn) zmocn)na k jednání za n)j. Zplnomocn)n$ zástupce p%edstavuje ur(ité kontaktní místo 
zprost%edkovávající komunikaci mezi v$robcem a kompetentními autoritami jednotliv$ch (lensk$ch stát+ EU, ve kter$ch 
jsou zdravotnické prost%edky uvád)ny na trh. V sou(asné dob) nemá zplnomocn)n$ zástupce *ádnou odpov)dnost za 
dová*ené zdravotnické prost%edky. Nová evropská na%ízení v'ak zavádí spole(nou a nerozdílnou odpov)dnost zplnomoc-
n)ného zástupce a v$robce za bezpe(nost a ú(innost dot(eného zdravotnického prost%edku.

Zdroj: p%íloha II k#na%ízení (. 765/2008
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# platnost prohlá$ení o#shod% vypr$í spolu s#uveden!m CE certifikátem notifikované osoby (kter! 
b!vá zpravidla vydáván na p%t let). V#kontrastu s#tím nová evropská na&ízení jasn% stanovují, co 
bude muset b!t v#prohlá$ení o#shod% uvedeno. Jednou z#povinn!ch nále(itostí bude identifikace 
CE certifikátu shody notifikované osoby. Tím bude omezena i#platnost prohlá$ení o#shod%. 

5.3. Návod k$pou#ití
Návod k#pou(ití je jeden ze základních regulatorních dokument' vztahujících se ke zdra-

votnickému prost&edku. Osoby v#dodavatelském &et%zci mají povinnost se tímto dokumen-
tem bezv!hradn% &ídit. Vydává jej v(dy v!robce (a#ne nap&. distributor). Pokud je zdravotnick! 
prost&edek uvád%n na trh v#)R, musí b!t bezpodmíne"n% v#"eském jazyce (ani slovenská 
jazyková verze není akceptovatelná). V!robce je povinen návod k#pou(ití vydat ke ka(dému 
zdravotnickému prost&edku, s#v!jimkou málo rizikov!ch prost&edk' (riziková t&ída I#a#IIa), 
u#kter!ch jej není pro bezpe"né pou(ívání pot&eba. Typicky sem pat&í jednoduché zdravotnic-
ké prost&edky, o#kter!ch ka(d! ví, jak!m zp'sobem se pou(ívají a#u#nich( nejsou stanoveny 
ani (ádné speciální po(adavky zejména na skladování (nap&. berle, oby"ejné náplasti apod.).23

Co musí návod k#pou(ití obsahovat, je stanoveno právními p&edpisy.24 Mezi nále(itosti 
návodu k#pou(ití pat&í mj. ur"en! ú"el pou(ití (není-li z&ejm!), zvlá$tní podmínky jeho 
skladování, pop&ípad% zacházení s#ním, zvlá$tní provozní pokyny, v!strahy apod. Návod 
k#pou(ití dále v(dy musí obsahovat formální nále(itosti, jako je název a#adresa v!robce 
(p&ípadn% té( název a#adresa zplnomocn%ného zástupce v!robce usazeného mimo EU), 
ozna"ení CE a#datum vydání "i datum poslední revize návodu k#pou(ití.

5.4. Certi)kát noti)kované osoby
CE certifikát je velmi d'le(it! regulatorní dokument, bez kterého není mo(né zdravot-

nick! prost&edek uvád%t na trh (s#v!jimkou zdravotnick!ch prost&edk', u#kter!ch ú"ast 
notifikované osoby není vy(adována). P&esto(e zákon neukládá prodávajícím a#v!dejc'm 
zdravotnick!ch prost&edk' povinnost tímto dokumentem disponovat, lze doporu"it si 
jej p&ed za&azením nové polo(ky do prodejního sortimentu vy(ádat, nebo1 dokládá, (e 
dot"en! zdravotnick! prost&edek byl na trh uveden legáln%.

Prohlá$ení o#shod% a#CE certifikát b!vají v#praxi n%kdy zam%.ovány. Je p&itom velmi jedno-
duché tyto dva dokumenty od sebe rozli$it. CE certifikát vydává notifikovaná osoba, zatímco 
prohlá$ení o#shod% vydává v!robce zdravotnického prost&edku nebo jeho zplnomocn%n! 
zástupce. 

23 KRÁL, Jakub a kol. Zákon o zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, s. 7. 
ISBN 978,80,7552,415,7.
24 Povinné nále*itosti jsou uvedeny v#na%ízeních vlády (. 54/2015#Sb., 55/2016#Sb. a#56/2016#Sb.
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6    REGISTRACE A%NOTIFIKACE

6.1. Co je to RZPRO?
RZPRO je zkratka pou(ívaná pro Registr zdravotnick!ch prost&edk'. Registr je "áste"n% 

p&ístupn! ve&ejnosti, a#to v#rozsahu t%ch údaj', které nejsou obchodním tajemstvím ani 
osobními údaji podléhajícími ochran% dle p&íslu$n!ch právních p&edpis'. Ve ve&ejné "ásti 
RZPRO je mo(né vyhledat informace o#registrovan!ch osobách, zdravotnick!ch prost&ed-
cích dodávan!ch na trh v#)R a#o#stanoven!ch bezpe"nostních nápravn!ch opat&eních. Po 
odborné stránce RZPRO spravuje SÚKL.

6.2. Kdo se musí registrovat?
Dle zákona o#zdravotnick!ch prost&edcích se musí prost&ednictvím RZPRO registrovat 

následující kategorie osob:
• v!robci usazení na území )R,
• zplnomocn%ní zástupci usazení na území )R, 
• dovozci a#distributo&i, kte&í hodlají p'sobit na území )R,25 
• osoby provád%jící servis, které hodlají p'sobit na území )R,
• notifikované osoby p'sobící na území )R,
•  zadavatel klinické zkou$ky provád%né u#poskytovatele zdravotních slu(eb usazeného 

na území )R.
Jak je patrno z#v!$e uvedeného v!"tu, rozhodujícím kritériem pro#posouzení, zda se na#ur-

"itou osobu vztahuje povinnost registrace, je v#n%kter!ch p&ípadech sídlo a#v#jin!ch p&ípadech 
faktick! v!kon "innosti na území )R. Povinnost registrace se tedy nevztahuje v!hradn% na#tu-
zemské osoby zacházející se zdravotnick!mi prost&edky, ale i#na n%které zahrani"ní subjekty.26 

Na prodávající a#v!dejce zdravotnick!ch prost&edk' dodávající zdravotnické prost&edky 
p&ímo spot&ebitel'm (kam pat&í mj. lékárny a#v!dejny zdravotnick!ch prost&edk') a#na po-
skytovatele zdravotních slu(eb se povinnost registrace prost&ednictvím RZPRO nevztahuje.

Záv%rem je t&eba dodat, (e koncepce registrací se zm%ní po ú"innosti nov!ch evropsk!ch 
na&ízení. Registrace osob a#zdravotnick!ch prost&edk' by toti( m%ly probíhat prost&ednic-

25 Povinnost registrace se nevztahuje na dovozce a#distributory zdravotnického prost%edku rizikové t%ídy I#a#diagnostického 
zdravotnického prost%edku in vitro, kter$ nenále*í do seznamu A#nebo B ani není zdravotnick$m prost%edkem pro sebe-
testování.
26 KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, s. 103. 
ISBN 978,80,7552,415,7.
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# tvím celoevropské databáze Eudamed. Tato zm%na se dotkne v!robc', zplnomocn%n!ch 
zástupc' a#dovozc'. Povinnosti registrace distributor' a#distributorské notifikace zdra-
votnick!ch prost&edk' v#rámci národní databáze by m%ly z'stat zachovány. 

6.3. Jaké zdravotnické prost&edky v$RZPRO nalezneme?
Tuzemsk!m v!robc'm a#zplnomocn%n!m zástupc'm a#dále dovozc'm a#distributor'm 

(tuzemsk!m i#zahrani"ním), kte&í dodávají zdravotnické prost&edky na#trh v#)R, uklá-
dá zákon o#zdravotnick!ch prost&edcích povinnost podat (ádost o#notifikaci dot"en!ch 
zdravotnick!ch prost&edk'. 0ádost o#notifikaci se podává elektronicky prost&ednictvím 
RZPRO. Notifikace vzniká okam(ikem, kdy SÚKL (ádost o#notifikaci zpracuje a#provede 
zápis do RZPRO. 

V#RZPRO bychom m%li nalézt v$echny zdravotnické prost&edky jak "esk!ch v!robc', 
tak zdravotnické prost&edky zahrani"ních v!robc', které se nalézají na#tuzemském trhu, 
s#v!jimkou zdravotnick!ch prost&edk' rizikové t&ídy I#a#diagnostick!ch zdravotnick!ch 
prost&edk' in vitro, které nepat&í do seznamu A#nebo B ani nejsou ur"eny k#sebetesto-
vání (tzv. ostatní diagnostické zdravotnické prost&edky in vitro), na které se povinnost 
notifikace nevztahuje.
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7    P"EDEPISOVÁNÍ,  
V!DEJ A%PRODEJ

Oblast p&edepisování, v!deje a#prodeje je pln% v#rukách "eského zákonodárce a#nic na tom 
nezm%ní ani nová evropská na&ízení.27 Povinnosti lékáren coby v!dejc' a#prodejc' zdravotnic-
k!ch prost&edk' lze nalézt v#zákon% o#zdravotnick!ch prost&edcích a#v#provád%cí vyhlá$ce.28

7.1. P&edepisování
7.1.1. Poukaz

Léka&sk!m p&edpisem v#oblasti zdravotnick!ch prost&edk' je tzv. poukaz. Poukaz m'(e 
p&edepsat pouze léka& podle své odbornosti nebo zubní léka&. „Poukaz“ vydan! neléka&-
sk!m pracovníkem (nap&. ortotik-protetikem) proto poukazem ve v!$e uvedeném smyslu 
v'bec není a#nesmí na n%j b!t (ádn! zdravotnick! prost&edek vydán "i dokonce uhrazen 
zdravotní poji$1ovnou.29

7.1.2. Bezpe#nostní a$úhradová funkce poukazu
N%které skupiny zdravotnick!ch prost&edk' jsou pro zaji$t%ní bezpe"nosti pacient' 

vydávány pouze na poukaz. Jedná se o#zdravotnické prost&edky, které jsou ur"eny do rukou 
léka&e, pop&ípad% o#zdravotnické prost&edky, je(by mohly p&i pou(ití bez jeho dohledu 
vést k#ohro(ení zdraví "i (ivota pacienta. V#takovém p&ípad% hovo&íme o#bezpe"nostní 
funkci poukazu.30

Zdravotnick!mi prost&edky, které mohou b!t z#bezpe"nostních d'vod' vydány pouze 
na poukaz, jsou nap&íklad: 

• nitrod%lo(ní t%lísko, 
• respira"ní zdravotnické prost&edky, 
• sluchadla, 
• implantabilní zdravotnické prost&edky, které jsou aplikovány injek"n% apod.

27 Na%ízení 2017/745#a#2017/746.
28 Vyhlá'ka (. 62/2015#Sb.
29 4USTEK, Petr, HOL/APEK, Tomá' a# kol. Zdravotnické právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, 2016, s. 679.  
ISBN 978,80,7552,321,1.
30 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 173#a#174. ISBN 978,80,7552,415,7. 4USTEK, Petr, HOL/APEK, Tomá' a#kol. Zdravotnické právo. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer /R, 2016, s. 679. ISBN 978,80,7552,321,1.
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# V#této souvislosti je t&eba poznamenat, (e p&íslu$enství zdravotnick!ch prost&edk', které 
mohou b!t vydány v!hradn% na tzv. bezpe"nostní poukaz (nap&. p&íslu$enství respira"ních 
zdravotnick!ch prost&edk' "i sluchadel), je mo(né vydat i#bez poukazu.

Poukaz na zdravotnick! prost&edek m'(e b!t vystaven také pouze za ú"elem "áste"né 
nebo plné úhrady z#prost&edk' ve&ejného zdravotního poji$t%ní, mluvíme tedy o#tzv. úhra-
dovém poukazu. Na rozdíl od zdravotnick!ch prost&edk' p&edepisovan!ch na#bezpe"nostní 
poukaz je mo(né zdravotnické prost&edky, u#nich( poukaz plní pouze úhradovou funkci, 
prodat pacientovi "i jiné osob% i#bez vystaveného poukazu, v#takovém p&ípad% bude ku-
pující hradit plnou cenu sám.

Poukaz m'(e b!t té( kombinovan!, tj. vystaven jak z#d'vodu zaji$t%ní bezpe"nosti, tak 
z#d'vodu jeho úhrady. V$echny poukazy v$ak vypadají z#formálního hlediska stejn%, bez 
ohledu na ú"el, pro kter! jsou vydány. 

7.1.3. Vystavování poukazu
Zatímco v#p&ípad% p&edepisování lé"iv!ch p&ípravk' je listinná forma p&edpisu tou, od 

které se upou$tí, v#p&ípad% zdravotnick!ch prost&edk' je v#sou"asné dob% povolena pouze 
tato forma. Vystavit poukaz na zdravotnick! prost&edek elektronicky tak prozatím není 
mo(né, dá se v$ak p&edpokládat, (e v#nejbli($í dob% bude zavedena elektronická forma té( 
pro vystavování poukazu na zdravotnické prost&edky.31

Na poukazu nesm%jí b!t znaky "i prvky, které by omezovaly "itelnost. Dále poukaz nesmí 
obsahovat údaje o#jin!ch poskytovatelích zdravotních slu(eb, aby nedo$lo k#pochybnos-
tem o#tom, kter! poskytovatel jej vystavil. Reklamní sd%lení se na poukazu té( nesm%jí 
objevovat, není tedy mo(né, aby p&edepisující léka& p&ipojil nap&íklad razítko sp&ízn%né 
lékárny "i v!dejny zdravotnick!ch prost&edk'.32

7.1.4. Nále%itosti poukazu
+ada léka&' pou(ívá pro usnadn%ní p&edepisování zdravotnick!ch prost&edk' vzor tis-

kopisu vydávan! zdravotními poji$1ovnami, není v$ak jejich zákonnou povinností tento 
vzor vyu(ívat. Pro to, aby byl dan! poukaz platn! z#hlediska legislativy, musí v#n%m b!t 
obsa(eny minimáln% nále(itosti uvedené v#provád%cí vyhlá$ce, zejména se jedná o:

• ozna"ení poji$1ovny (kódem), 
• informace o#pacientovi – jméno, kontaktní adresa, "íslo poji$t%nce/datum narození,
•  specifikace p&edepsaného zdravotnického prost&edku – obchodní název, kód, pod 

kter!m je prost&edek evidován p&íslu$nou zdravotní poji$1ovnou, apod.,
• diagnóza pacienta kódem Mezinárodní klasifikace nemocí,

31 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 175. ISBN 978,80,7552,415,7.
32 Srov. Ibid.
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#•  v#p&ípad%, (e prost&edek není hrazen z#ve&ejného zdravotního poji$t%ní, slova „hradí 
pacient“33,

• podpis léka&e a#razítko.34

7.1.5. Uplatn&ní poukazu
Uplatn%ním poukazu se rozumí jeho p&edlo(ení v!dejci, nikoliv okam(ik p&evzetí zdra-

votnického prost&edku, jak se n%kte&í domnívají. Mezi p&edlo(ením poukazu a#p&evzetím 
prost&edku toti( m'(e vzniknout prodleva zp'sobená nap&íklad pot&ebou dan! zdravotnic-
k! prost&edek individuáln% zhotovit. Není tedy (ádoucí vázat lh'tu k#uplatn%ní na vydání 
prost&edku, jeliko( není v(dy zcela jasné, jak dlouho bude nap&íklad vyhotovení daného 
zdravotnického prost&edku trvat.35 

Platn% vypln%n! poukaz je pak zpravidla mo(né uplatnit do 90#dn' ode dne jeho vysta-
vení. Tato lh'ta m'(e b!t zm%n%na p&edepisujícím léka&em bu2 s#ohledem na zdravotní 
stav pacienta, nebo charakter zdravotnického prost&edku.

7.1.6. Zacházení s$poukazem
Pokud není poukaz vypln%n pro konkrétního pacienta, nesmí na n%m b!t razítko po-

skytovatele zdravotních slu(eb, tj. nelze p&edem orazítkovat poukazy, které budou pou(ity 
(vypln%ny) a( v#budoucnu. Tento zákaz má p&edejít zejména zneu(ívání poukaz'.36

7.2. V"dej a$prodej
7.2.1. Jaké jsou rozdíly mezi v'dejem a$prodejem?

Na rozdíl od lé"iv, kde je rozdíl mezi v!dejem a#prodejem dán institucionáln% (tj.#vydat 
lé"iv! p&ípravek je mo(né pouze v#lékárn%, ale prodat jej m'(e nap&íklad obsluha na "erpací 
stanici nebo prodava" v#supermarketu), u#zdravotnick!ch prost&edk' je rozdíl mezi v!dejem 
a#prodejem dán existencí "i neexistencí poukazu. Aby mohl b!t zdravotnick! prost&edek 
vydán, musí b!t p&edepsán na poukaz. V#p&ípad% prodeje zákazník (ádn! poukaz nepo-
t&ebuje. Není p&itom d'le(ité, zda je dan! prost&edek hrazen "áste"n%/pln% z#ve&ejného 
zdravotního poji$t%ní "i zda není hrazen v'bec.

Zdravotnick! prost&edek m'(e b!t vydán pouze v#lékárn%, v!dejn% zdravotnick!ch pro-
st&edk', o"ní optice nebo u#smluvního v!dejce. Prodej nijak místn% omezen není. V!dej je 
33 V# p%ípad), kdy léka% p%edepí'e zdravotnick$ prost%edek, kter$ není hrazen z# prost%edk+ ve%ejného zdravotního poji'-
t)ní nebo je hrazen pouze (áste(n), je povinen na tuto skute(nost pacienta v$slovn) upozornit. Pacient by tedy m)l mít 
mo*nost zapojit se do rozhodování p%i v$b)ru zdravotnického prost%edku, aby nedo'lo k#situaci, kdy léka% p%edepí'e zdra-
votnick$ prost%edek, kter$ si pacient z#&nan(ních d+vod+ nem+*e dovolit. Zárove. by tato povinnost m)la zamezit praxi, 
kdy léka% p%edepisuje dra*'í prost%edky, p%esto*e nezaji'3ují lep'í terapeutick$ ú(inek, z#d+vodu v$hody, která by mu za 
p%edepisování byla p%ípadn) poskytována distributorem.
34 Vyhlá'ka (. 62/2015#Sb.
35 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 177. ISBN 978,80,7552,415,7.
36 Srov. Ibid.
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# omezen i#personáln%. Zdravotnick! prost&edek m'(e oproti poukazu vydat pouze záko-
nem vymezen! okruh osob (blí(e viz kapitola 9.4). V#kontrastu s#tím m'(e zdravotnick! 
prost&edek prodat prakticky kdokoliv.

7.2.2. Podmínky v'deje a$prodeje
Vydávány a#prodávány mohou b!t pouze takové zdravotnické prost&edky, které byly 

uvedeny na trh v#souladu s#právními p&edpisy. U#zdravotnick!ch prost&edk' (s#v!jimkou 
individuáln% zhotoven!ch) je tedy nutné prohlá$ení o#shod% (s#konkrétními technick!mi 
po(adavky) a#ozna"ení CE. Prohlá$ení o#shod% a#ozna"ení CE ji( bylo podrobn%ji roze-
bráno v#kapitole 5.

7.2.3. Zákaz v'deje a$prodeje
V!dej a#prodej je zakázán v#p&ípad%, kdy do$lo nebo mohlo dojít ke sní(ení bezpe"nosti 

zdravotnického prost&edku nebo ovlivn%ní ú"innosti z#následujících d'vod':
• uplynula doba pou(itelnosti,
• do$lo k#poru$ení skladovacích podmínek, které v!robce stanovil,
• do$lo k#poru$ení originálního balení nebo chybí/není "itelné ozna"ení na obalu,
• do$lo ke zhor$ení technického stavu zdravotnického prost&edku.
Zdravotnické prost&edky, které je zakázáno vydávat/prodávat, je nutné ulo(it odd%len% 

od ostatních zdravotnick!ch prost&edk' (posta"í nap&. jasn% ozna"en! samostatn! regál). 

7.2.4. Kdo m(%e fyzicky ZP vydat?
Vydat prost&edek v#lékárn% nebo v!dejn% zdravotnick!ch prost&edk' mohou pouze 

tyto osoby: 
• farmaceut se specializovanou/odbornou zp'sobilostí,
•  farmaceutick! asistent se specializovanou zp'sobilostí pro odborné pracovi$t% pro 

v!dej zdravotnick!ch prost&edk',
• farmaceutick! asistent s#odbornou zp'sobilostí,
•  ortotik-protetik zp'sobil! k#v!konu povolání bez odborného dohledu, pokud se jedná 

o#v!dej ortoticko-protetického zdravotnického prost&edku.
V#o"ní optice m'(e optick! zdravotnick! prost&edek vydat pouze:
• optometrista,
• diplomovan! o"ní optik nebo diplomovan! o"ní technik,
• o"ní optik nebo o"ní technik.
Je tedy nutné, aby lékárny, v!dejny zdravotnick!ch prost&edk' a#o"ní optiky m%ly za-

ji$t%nou fyzickou p&ítomnost n%které z#v!$e uveden!ch osob po celou dobu, kdy dochází 
k#v!deji zdravotnick!ch prost&edk'. Nesmí se tedy jednat o#zast&e$ení v!deje takovou 
osobou pouze „na papí&e“, tj. formou smlouvy, kdy daná osoba ve v!dejn% apod. faktic-
ky v'bec není p&ítomna. Cílem této povinnosti je zaji$t%ní odborného poradenství pro 
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#p&ípad jak!chkoliv nejasností ze strany pacienta, t!kajících se zejména zp'sobu pou(ití 
zdravotnického prost&edku apod. Pon%kud paradoxní p&itom je, (e pro osobu smluvního 
v!dejce zákon (ádné zvlá$tní po(adavky neukládá.37 

7.2.5. Povinnosti v'dejce
V!dejce musí spl.ovat p&i nakládání se zdravotnick!mi prost&edky ur"ité povinnosti. 

Základní povinností je skladovat zdravotnické prost&edky a nakládat s nimi v#souladu s#ná-
vodem k#pou(ití, pop&. v#souladu s#dal$ími pokyny v!robce, jako jsou nap&íklad nejr'zn%j$í 
servisní manuály apod. Dále má v!dejce povinnost pravideln% zdravotnické prost&edky 
kontrolovat, a#pokud p&i takovéto kontrole zjistí, (e existuje riziko ohro(ení bezpe"nosti 
"i ú"innosti n%kterého prost&edku, je povinen prost&edek odstranit. Pacient má také prá-
vo na informaci o#skute"nostech t!kajících se zdravotnického prost&edku, které mohou 
ovlivnit bezpe"nost a#zdraví. V!dejce je tedy osobou, která má povinnost tyto informace 
pacientovi poskytnout, není v$ak stanoveno, zda posta"í pouze odkaz na prostudování 
návodu k#pou(ití, nebo zda musí v!dejce pacientovi v!slovn% p&ípadná rizika sd%lit. Dal$í 
povinností, kterou pak zákon v!dejci ukládá, je povinnost uchovávat po dobu p%ti let 
v$echny doklady, které se t!kají vydávaného zdravotnického prost&edku.38 P&im%&en% se 
pak na v!dejce pou(ijí také tzv.#„pravidla správné dovozní a#distribu"ní praxe“.

7.2.6. Zám&na
V#p&ípad%, kdy je zdravotnick! prost&edek vydáván (na poukaz), má osoba, která pro-

st&edek vydává, povinnost informovat pacienta o#p&ípadn!ch alternativách.39 Pokud pak 
pacient souhlasí s#vydáním zam%nitelného zdravotnického prost&edku namísto toho, kter! 
mu byl p&edepsán na poukazu, m'(e ho vydávající osoba zam%nit. Zám%nu je pak nutné 
vyzna"it na poukazu.

Pro umo(n%ní/provedení zám%ny je tedy nutné splnit následující podmínky: 
• musí jít o#zdravotnick! prost&edek, kter! lze takté( p&edepsat na poukaz,
•  musí existovat zam%niteln! zdravotnick! prost&edek s#ohledem na ú"innost a#ur"en! 

ú"el (p&edpokládá perfektní znalost produkt' od vydávající osoby),
• pacient musí se zám%nou souhlasit,
• vydávající osoba musí zám%nu zaznamenat do poukazu.
V#p&ípad%, kdy léka& z#medicínského d'vodu (tedy nikoliv nap&íklad z#d'vodu vlastní "i 

obchodní preference) trvá na vydání konkrétního zdravotnického prost&edku, kter! pa-

37 Blí*e viz KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 
2016, s. 181,183. ISBN 978,80,7552,415,7.
38 Problém nastává v#p%ípad) tzv. úhradového (i kombinovaného poukazu, kter$ se posílá na zdravotní poji'3ovnu, v$dejce 
tudí* pro spln)ní uvedené povinnosti musí uchovávat alespo. kopii takového poukazu.
39 Umo*n)ní volby má p%edcházet p%ípad+m, kdy je pacientovi vydán dra*'í prost%edek, p%esto*e existuje jeho levn)j'í 
alternativa se stejn$m ur(en$m ú(elem, a#pro pacienta tak vydání p+vodního (dra*'ího) prost%edku p%edstavuje nep%im)-
%enou a#zbyte(nou zát)*.
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# cientovi p&edepsal, uvede na poukaz: „NEZAM/3OVAT“. V# takovém p&ípad% nem'(e 
vydávající osoba vydat zam%niteln! zdravotnick! prost&edek, a# to ani pokud by pacient 
souhlasil.40

7.2.7. V'pis z$poukazu
V!pis z#poukazu byl zaveden po vzoru v!pisu z#receptu u#lé"iv!ch p&ípravk' pro p&ípad, 

kdy má pacient p&edepsáno zdravotnick!ch prost&edk' více (více balení/ks apod.). Aby 
pacient nemusel obcházet &adu v!dejc', dokud nenajde jednoho, kter! mu bude schopen 
vydat najednou v$e, co má na poukazu uvedeno, byl zaveden v!pis z#poukazu. Jedná se 
tedy o#poukaz na (zbylé) zdravotnické prost&edky, které nebyly vydány po p&edlo(ení 
originálního poukazu.

V!pis z#poukazu funguje následujícím zp'sobem: pacient p&ijde s#poukazem od léka&e, 
kde je uvedeno, (e má dostat 6#balení konkrétního zdravotnického prost&edku. V!dejce, 
u#kterého pacient zrovna je, má v$ak pouze 4#balení. 

Aby tedy pacient nemusel jít do dal$í v!dejny a#zkou$et, zda mají v$ech 6#balení, vydá 
mu v!dejce 4#balení, která má, a#sou"asn% mu vydá v!pis z#poukazu. Tento v!pis pak m'(e 
pacient uplatnit u#jiného v!dejce na zbytek dosud nevydan!ch (2#balení) zdravotnick!ch 
prost&edk'. 

V!pis z#poukazu je vystaven na standardním tiskopisu poukazu (stejném jako originál), 
je v$ak navíc opat&en poznámkou „V*PIS“. Informace, které obsahuje, jsou tém%& shodné 
s#originálním poukazem, ve v!pisu je v$ak navíc údaj o#ji( uskute"n%ném v!deji. Do ori-
ginálního poukazu je zanesena poznámka „PO+ÍZEN V*PIS“, spolu s#údajem o#rozsahu 
ji( uskute"n%ného v!deje, tj. nap&. „vydána 4#balení“. Doba, po kterou je mo(né v!pis 
uplatnit, je shodná s#dobou stanovenou pro originál, tj. zpravidla 90#dn' ode dne vysta-
vení p'vodního poukazu (originálu). Není tudí( mo(né "áste"n!m uplatn%ním lh'tu pro 
uplatn%ní prodlou(it.41

7.3. Zásilkov" v"dej a$prodej
Rozdíl mezi zásilkov!m v!dejem a# prodejem je op%t, stejn% jako u# b%(ného v!deje 

a#prodeje, ten, (e zdravotnick! prost&edek je vydáván na poukaz. Bez poukazu m'(e b!t 
zdravotnick! prost&edek pouze prodán. Provozovatel zásilkového v!deje musí b!t navíc 
schopen zajistit poskytnutí odborn!ch informací (e-mailem, telefonicky apod.) v#p&ípad%, 
kdy pacient vy(aduje objasn%ní/vysv%tlení vztahující se k#vydávanému zdravotnickému 
prost&edku.

40 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 188,190. ISBN 978,80,7552,415,7.
41 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 190,191. ISBN 978,80,7552,415,7.
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#7.3.1. Zásilkov' v'dej
Zásilkov! v!dej spo"ívá v#celé &ad% úkon', které nejsou realizovány v#jednom okam(iku 

(jak je tomu u#b%(ného v!deje). Prvním takov!m úkonem je typicky objednání zdravotnic-
kého prost&edku, po obdr(ení objednávky jej v!dejce ode$le pacientovi, ten následn% p&edá 
(ode$le) poukaz v!dejci a#p&evezme dan! prost&edek.42 Zásilkov! v!dej m'(e b!t, stejn% jako 
b%(n! v!dej, zaji$1ován pouze v!dejcem (lékárna, v!dejna zdravotnick!ch prost&edk' atd.).

Zásilkov% nelze vydat zdravotnické prost&edky, které mohou ohrozit zdraví nebo (ivot 
"lov%ka, jestli(e se nepou(ívají pod dohledem léka&e, tj. prost&edky, které jsou vydávány 
oproti tzv. bezpe"nostnímu poukazu (k#tomu blí(e viz kapitola 7.1.2). Zásilkov! v!dej 
je tedy mo(n! pouze u#zdravotnick!ch prost&edk', které je mo(né b%(n% koupit i#bez 
poukazu. V#p&ípad% zásilkového v!deje v$ak pacient tento nákup nehradí „ze#své vlastní 
kapsy“ v'bec nebo jej hradí pouze "áste"n%, proto(e má k#dispozici úhradov! poukaz. 

7.3.2. Povinnosti osoby zaji)*ující zásilkov' v'dej
Osoba, je( zaji$1uje zásilkov! v!dej, musí splnit &adu povinností, které jí zákon o#zdra-

votnick!ch prost&edcích ukládá. První takovou povinností je zve&ejn%ní informací o#zá-
silkovém v!deji na sv!ch internetov!ch stránkách spole"n% s#nabídkou zdravotnick!ch 
prost&edk', jejich cenou a#náklady, které jsou se zásilkov!m v!dejem spojeny. Pokud 
tedy v!dejce své internetové stránky (e-shop) nemá a#chce zásilkov! v!dej zaji$1ovat, 
musí si tyto stránky z&ídit. Dal$í povinností je zajistit balení a#dopravu prost&edk', 
které zajistí zachování jejich kvality. Lh'ta, v ní( musí v!dejce prost&edek odeslat, "iní 
2#pracovní dny ode dne obdr(ení objednávky. Pokud nap&íklad nemá v!dejce zbo(í na 
sklad%, musí pacienta na sv!ch internetov!ch stránkách informovat o#del$í dodací lh't% 
je$t% p&ed tím, ne( si jej pacient objedná. Dal$í povinností je p&ítomnost osoby, která 
spl.uje kvalifika"ní po(adavky pro zaji$t%ní odborné informa"ní slu(by pro pacienty,43 
tj. nap&. farmaceut s#odbornou zp'sobilostí, farmaceutick! asistent s#odbornou zp'sobi-
lostí apod. Tato osoba pak zaji$1uje také shroma(2ování a#p&edávání informací v#oblasti 
vigilance zdravotnick!ch prost&edk'. Umo(nit vrácení reklamovan!ch zdravotnick!ch 
prost&edk' tak, aby toto vrácení nep&edstavovalo pro pacienta (ádné dal$í náklady, je 
také po(adavkem, kter! musí b!t v#p&ípad% zásilkového v!deje spln%n. Osoba zaji$1ující 
zásilkov! v!dej musí dále zajistit odstran%ní reklamovan!ch zdravotnick!ch prost&edk'.44

42 Srov. KRÁL, Jakub a#kol. Zákon o#zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, 
s. 185. ISBN 978,80,7552,415,7.
43 Informa(ní slu*ba má, stejn) jako v#p%ípad) b)*ného v$deje za úkol poskytnout odborné poradenství t$kající se zdravot-
nického prost%edku, tj. povinností zajistit kvali&kovanou informa(ní slu*bu, tak dochází ke kompenzaci absence fyzického 
kontaktu s#odborníkem ve v$dejn).
44 Reklamace se t$ká pouze vadného zdravotnického prost%edku, v p%ípad), kdy si pacient objedná pouze 'patnou veli-
kost apod., tj. nejedná se o vadu prost%edku, která by zp+sobovala jeho nefunk(nost/nebezpe(nost apod., se zdravotnick$ 
prost%edek samoz%ejm) neodstra.uje. Srov. KRÁL, Jakub a kol. Zákon o zdravotnick$ch prost%edcích. Komentá%. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer /R, a. s., 2016, s. 187 a 188. ISBN 978,80,7552,415,7.
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# 7.3.3. Zásilkov' prodej
Zásilkov! prodej zdravotnick!ch prost&edk' probíhá stejn% jako zásilkov! v!dej v#n%ko-

lika fázích, je v$ak podmín%n pouze (ivnostensk!m oprávn%ním (nap&. obor velkoobchod 
a#maloobchod). Aby byla zaji$t%na bezpe"nost a#ochrana zdraví u(ivatel' zdravotnick!ch 
prost&edk', zákon o#zdravotnick!ch prost&edcích ukládá povinnost prodejc'm absolvovat 
pro$kolení u#prodeje n%kter!ch zdravotnick!ch prost&edk' vy$$ích rizikov!ch t&íd.
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8    PRAVIDLA SPRÁVNÉ 
DOVOZNÍ A%DISTRIBU(NÍ 
PRAXE

Pojem správná dovozní a#distribu"ní praxe je definován jako soubor pravidel, která stano-
vují po(adavky na zachování bezpe"nosti a#funk"ní zp'sobilosti zdravotnického prost&ed-
ku, tj. zachování p'vodních vlastností zdravotnického prost&edku. Spln%ní tohoto po(a-
davku tedy spo"ívá zejména v#zaji$t%ní skladování zdravotnického prost&edku a nakládání 
s ním  (nap&. p&i p&eprav%) v#souladu s#pokyny v!robce. Správná dovozní a#distribu"ní praxe 
té( vy(aduje u#zdravotnick!ch prost&edk' vy$$í rizikové t&ídy pro$kolení distributora a#do-
vozce, které provádí v!robce nebo zplnomocn%n! zástupce, pop&. jiná osoba jimi pov%&ená.

Mezi dal$í po(adavky pak pat&í provád%ní pravidelné kontroly prost&edku a#jeho p&ípadné 
vy&azení z#distribuce v#p&ípad%, kdy existuje riziko sní(ení jeho bezpe"nosti nebo ovlivn%ní 
jeho ú"innosti. Dále je t&eba p&edávat jak dodavateli, tak odb%rateli v$echny d'le(ité infor-
mace, které jsou zp'sobilé ovlivnit bezpe"nost a#zdraví u(ivatel' prost&edku. V#neposlední 
&ad% je t&eba uchovávat po ur"itou dobu v$echny doklady t!kající se zdravotnického pro-
st&edku. Cílem této povinnosti je umo(n%ní zp%tného dohledání informace, která se vá(e 
ke konkrétnímu zdravotnickému prost&edku, v"etn% informací o#celém procesu distribuce. 
To má v!znam pro oblast vigilance.

8.1. P&im%&ená aplikace pravidel správné dovozní a$distribu!ní praxe 
pro v"dej a$prodej

Povinnosti t!kající se správné dovozní a#distribu"ní praxe musejí samoz&ejm% dodr(ovat 
dovozci, distributo&i, ale p&im%&en% také v!dejci, prodejci a#poskytovatelé zdravotních 
slu(eb.

P&im%&enost aplikace pravidel správné distribu"ní praxe pak spo"ívá v#tom, (e se pro 
v!dejce, prodejce a#poskytovatele zdravotních slu(eb pou(ije pouze v#rozsahu, ve#kterém 
se jich t!ká. Bude se tedy jednat p&edev$ím o#povinnost dodr(ovat po(adavky spojené se 
správn!m skladováním. Naopak po(adavky spojené s#p&epravou zdravotnick!ch prost&ed-
k' se budou t!kat pouze t%ch v!dejc' atd., kte&í si dopravu zaji$1ují sami nebo na které 
p&echází vlastnictví p&ed p&epravou.
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# Mezi dal$í povinnosti, které dopadají té( na v!dejce, prodejce a#poskytovatele zdravot-
ních slu(eb, pat&í odd%lení zdravotnického prost&edku, kterému uplynula doba pou(itelnos-
ti nebo má poru$en! originální obal a#do$lo ke zhor$ení vlastností "i funk"ní zp'sobilosti 
apod. nebo jde o prost&edek sta(en! z#trhu a#ob%hu, od ostatních prost&edk' na ozna"ené 
místo. V!dejce, prodejce a#poskytovatel zdravotních slu(eb musí také zajistit, aby nedo$lo 
nap&íklad k#odcizení zdravotnického prost&edku.

Dodr(ení teplotních po(adavk' stanoven!ch v!robcem je dal$í povinností, která se ne-
vztahuje pouze na dovozce a#distributory. V#p&ípad%, kdy v!robce stanoví teplotu, p&i je( má 
b!t zdravotnick! prost&edek skladován, je povinností v$ech osob, které se zdravotnick!m 
prost&edkem zachází, tuto teplotu ve skladovacích prostorách zajistit. Pro spln%ní t%chto 
po(adavk' je v$ak také nutné vést a#uchovávat záznamy o#teplot% v#dan!ch prostorách, 
a#tudí( zajistit její pravidelné (ka(dodenní) m%&ení (alespo. maxima a#minima).

P&íkladem dal$í povinnosti, která se v#rámci „p&im%&eného pou(ití“ vztahuje i#na v!dejce 
a#dal$í osoby, je nutnost odd%lit skladovací prostory od prostor pro hygienické pot&eby 
zam%stnanc', dále od prostor pro p&ípravu a#konzumaci jídla atp. Dále se na tyto osoby 
vztahuje povinnost zaji$t%ní pravidelného úklidu, dezinfekce prostor a#dal$ích postup' 
vztahujících se k#dodr(ení hygienick!ch po(adavk' atd.
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9    CENOVÁ A%ÚHRADOVÁ 
REGULACE ZDRAVOTNICK!CH 
PROST"EDK#

9.1. Cenová regulace zdravotnick"ch prost&edk*
Základní principy cenové regulace zdravotnick!ch prost&edk' vychází ze dvou zákon', 

a#sice ze zákona o#p'sobnosti orgán' )R v#oblasti cen45 a#dále ze zákona o#cenách.46 Na tyto 
p&edpisy pak navazuje cenov! p&edpis MZ,47 jen( stanoví podrobná pravidla cenové regu-
lace zdravotnick!ch prost&edk' p&edepisovan!ch na poukaz, zvlá$1 ú"tovaného materiálu. 
Poslední relevantní právní p&edpis pochází op%t z#dílny MZ a#je jím cenové rozhodnutí,48 
je( ur"uje, na které zdravotnické prost&edky se cenová regulace uplatní a#které jsou naopak 
cenov% deregulovány. MZ by m%lo pr'b%(n% ov%&ovat, zda existují zákonné d'vody pro 
uplat.ování cenové regulace. Mezi tyto d'vody aplikovatelné na segment zdravotnick!ch 
prost&edk' pat&í situace, kdy: 

• je trh ohro(en ú"inky omezení hospodá&ské sout%(e,49

• si to vy(aduje mimo&ádná tr(ní situace,
•  to vy(aduje ve&ejn! zájem spo"ívající v#udr(ení vyvá(eného postavení prodáva-

jícího a#kupujícího u#zbo(í zcela nebo z"ásti hrazeného z#prost&edk' ve&ejn!ch 
rozpo"t'.50

V#rámci cenové regulace se m'(eme setkat s#cenou p'vodce51, tj. s#cenou, která je$t% 
nezahrnuje uplatn%nou obchodní p&irá(ku a#DPH. Zde se ji( mnoho let nestanovuje no-
minální maximální cena. Na místo toho se kombinují dva nástroje. Tím prvním je v%cné 
usm%r.ování ceny spo"ívající ve stanovení jakéhosi kalkula"ního vzorce, kter! ur"uje, 

45 Zákon (. 265/1991#Sb.
46 Zákon (. 526/1990#Sb.
47 Cenov$ p%edpis MZ 1/2019/CAU, o#regulaci cen zdravotnick$ch prost%edk+.
48 Cenové rozhodnutí MZ 2/2013/FAR.
49 To je ve zdravotnictví (ast$ d+vod, nebo3 zde je konkuren(ní prost%edí ovliv.ováno jak úhradou ze zdravotního poji't)ní, 
tak skute(ností, *e v#ur(it$ch oblastech se dodavatelé nachází minimáln) v#oligopolním postavení.
50 To platí u#hrazen$ch zdravotnick$ch prost%edk+ prakticky v*dy, nebo3 postavení dodavatele a#poji't)nce vyvá*ené vskut-
ku není.
51 V#n)kter$ch p%edpisech ( jak historick$ch, tak sou(asn$ch) se pou*ívá té* pojem cena v$robce.
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# jaké náklady, pop&. i#zisk lze do ceny zapo"íst a#jaké nikoli. Druh!m institutem pak je 
"asové usm%rn%ní ceny, které &íká, o#kolik procent je p&ípustné meziro"ní nav!$ení ceny 
regulovaného zdravotnického prost&edku.

MZ se ji( mnoho let &ídí zásadou, (e (ádnou formu cenové regulace neuplat.uje u#zdra-
votnick!ch prost&edk', které nejsou v'bec hrazeny z#ve&ejného zdravotního poji$t%ní. 
U#t%ch, které jsou hrazeny po p&edepsání na poukaz nebo mají status zvlá$1 ú"tovaného 
materiálu, pop&. p&ímo spot&ebovaného materiálu, se v(dy uplat.uje regulace formou 
stanovení maximální obchodní p&irá(ky.52

Institut maximální obchodní p&irá(ky spo"ívá ve stanovení ur"ité procentní sazby, o#kte-
rou lze nav!$it cenu p'vodce. Tato sazba je ur"it!m zp'sobem diverzifikována a#li$í se pro 
ur"ité podskupiny zdravotnick!ch prost&edk'. Obecná sazba "iní 25#% ze základu. Sazba 
pro zvlá$1 ú"tovan! materiál a#pro p&ímo spot&ebovan! materiál "iní 10#%, co( reflektuje 
skute"nost, (e toto zbo(í hromadn% sm%&uje do#vybran!ch za&ízení nemocni"ního typu 
a#odpadá slo(itá distribuce nap&í" n%kolika tisíci v!dejc'. Zvlá$tní sazba 75#% ze základu 
je pak stanovena pro dioptrické br!lové "o"ky, kde tato odm%na zahrnuje i#ve$keré úkony 
o"ní optiky p&i opracování "o"ky a#jejím zasazení do#obruby. Ve v$ech p&ípadech platí, (e 
o#obchodní p&irá(ku se d%lí cel! distribu"ní &et%zec v"etn% v!dejce, p&i"em( ka(d! sub-
jekt je povinen svému odb%rateli sd%lit, jaká "ást maximální obchodní p&irá(ky ji( byla 
vy"erpána, a#kolik tedy zb!vá.

Posledním d'le(it!m pojmem je cena pro kone"ného spot&ebitele, která v#sob% zahr-
nuje cenu p'vodce, nav!$enou o#skute"n% uplatn%nou obchodní p&irá(ku a#DPH. Cenové 
kontroly ov%&ující pln%ní v$ech povinností v#rámci cenové regulace zdravotnick!ch pro-
st&edk' provádí SÚKL. 

9.2. Úhradová regulace zdravotnick"ch prost&edk*
9.2.1. Stru#n' sumá+ právní úpravy platné v$letech 1997$a% 2018 

Pravidla ur"ující v!$e a#podmínky úhrady zdravotnick!ch prost&edk' ze zdravotního 
poji$t%ní jsou ji( od roku 1997#obsa(ena v#zákon% o#ve&ejném zdravotním poji$t%ní.53 Po 
celou dobu byla tato agenda primárn% zabezpe"ována ze strany VZP, která vydávala dva 
"íselníky, a#sice Úhradov! katalog VZP-ZP (Poukaz) a#Úhradov! katalog VZP-ZP (ZUM). 
Tyto "íselníky reáln% napl.ovaly konkrétními zdravotnick!mi prost&edky skupiny obsa(ené 
v#p&íloze ". 3#zákona o#ve&ejném zdravotním poji$t%ní. Samotn! zákon blí(e specifikoval 
pouze základní pravidla úhradové regulace zdravotnick!ch prost&edk' p&edepisovan!ch 
na poukaz. 

Tyto prost&edky byly roz"len%ny do t&í podmno(in. P&íloha ". 3#zákona obsahovala 
konkrétní limitace pro jak!si kategoriza"ní strom hrazen!ch produkt'. Dále pak tatá( 
p&íloha obsahovala samostatn! seznam nehrazen!ch zdravotnick!ch prost&edk'. Pro 
52 Obchodní p%irá*ka b$vá takté* ozna(ována jako distribu(ní a v$dejní mar*e.
53 Zákon (. 48/1997#Sb.
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#zbylou podmno(inu zdravotnick!ch prost&edk' pak platilo univerzální pravidlo stano-
vující úhradu t%mto produkt'm ve v!$i 75#% z#kone"né ceny jejich ekonomicky nejmén% 
náro"ného provedení.

Práv% tento institut ekonomicky nejmén% náro"né varianty zdravotnického prost&edku 
kombinovan! s#pr'zkumem trhu v#re(ii zdravotních poji$1oven se stal "ast!m jablkem 
sváru mezi zdravotními poji$1ovnami, dodavateli, p&edepisujícími léka&i a#pacienty. N%-
kolik pokus' o#nápravu tohoto stavu legislativní cestou ztroskotalo, a( v#roce 2017#vydal 
Ústavní soud nález, kter!m oba instituty zru$il a#dal MZ a#zákonodárc'm "as do konce 
roku 2018, aby vytvo&ili a#schválili novou transparentní a#p&edvídatelnou právní úpravu.

9.2.2. Nov' systém ohla)ování
Od 1. 1. 2019#je sv%&ena správa agendy úhradové regulace zdravotnick!ch prost&edk' 

p&edepisovan!ch na poukaz SÚKL. Odvolacím orgánem je pak MZ. Vzhledem k#tomu, (e 
mezi hlavní cíle koncepce pat&í i#minimalizace administrativní zát%(e regulovan!ch subjek-
t' a#SÚKL, byl zvolen administrativn% pom%rn% nenáro"n! systém ohla$ování. Dodavatel 
(v!robce, jeho zplnomocn%n! zástupce "i jimi pov%&ená osoba) elektronicky ohlásí základní 
údaje t!kající se daného zdravotnického prost&edku, p&ipojí povinné p&ílohy (nap&. návod 
k#pou(ití, ceník v!robce apod.) a#zvolí, do jaké úhradové skupiny zdravotnick! prost&e-
dek pat&í. V$echna ohlá$ení jsou následn% zve&ejn%na na#elektronické ú&ední desce SÚKL 
a#podléhají tak ve&ejné kontrole54. 

Konkurence daného ohla$ovatele, zdravotní poji$1ovny, odborné spole"nosti, pacientské 
organizace "i kdokoli jin! mohou SÚKL upozornit na $patné za&azení zdravotnického 
prost&edku. Pokud SÚKL zjistí, (e skute"n% do$lo v#rámci ohlá$ení k#chybnému za&azení, 
pak zahájí správní &ízení, v#n%m( m'(e rozhodnout, (e dan! zdravotnick! prost&edek do 
p&íslu$né úhradové skupiny skute"n% nepat&í. Rozhodnutí SÚKL musí b!t od'vodn%né 
a#je p&ezkoumatelné ze strany MZ (lze se odvolat), pop&.#v#rámci správního soudnictví 
(lze podat (alobu).

9.2.3. ,len&ní zdravotnick'ch prost+edk( a$zp(sob jejich poskytnutí
Úhradová skupina je nejni($í (nejkonkrétn%j$í) úrovní kategoriza"ního stromu. Tento 

strom je sou"ástí p&ílohy ". 3#zákona o#ve&ejném zdravotním poji$t%ní a# je "len%n do 
"ty& úrovní detailu. Pomyslnou pátou úrove. pak p&edstavují tzv. skupiny zam%niteln!ch 
prost&edk', které bude op%t ve#správním &ízení vytvá&et SÚKL, a#to v#p&ípadech, kdy 
se o"ekává uzav&ení dohody o#nejvy$$í cen% (DNC) mezi jednou zdravotní poji$1ovnou 
a#jedním ohla$ovatelem nebo pokud se má uskute"nit cenová sout%(.

Kategoriza"ní strom v#sob% obsahuje nejen samotné "len%ní zdravotnick!ch pro-
st&edk', n!br( i#n%kolik typ' limitací. Preskrip"ní omezení ur"uje okruh odborností 
54 P%i jednorázovém p%e-ohlá'ení v'ech dosud hrazen$ch polo*ek je stanovena pom)rn) dlouhá lh+ta 4#m)síc+, následn) 
pro ad hoc p%ípady (iní tato lh+ta u* jen 45#dní.
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# léka&', které smí dan! zdravotnick! prost&edek p&edepsat. Indika"ní omezení vy mezuje 
spektrum indikací "i dal$ích charakteristik poji$t%nce, je( jsou rozhodné pro to, zda má 
na#úhradu zdravotnického prost&edku nárok. Mno(stevní "i frekven"ní limit ur"uje, 
kolik zdravotnick!ch prost&edk' m'(e poji$t%nec v#ur"itém "asovém období "erpat.  
A#kone"n% úhradov! "i finan"ní limit stanovuje samotnou v!$i úhrady, resp. její zákonn! 
strop. Sou"ástí kategoriza"ního stromu pak je i#popis jednotliv!ch úhradov!ch skupin 
obsahující kvalitativní kritéria, která by z#úhrad m%la eliminovat mén% kvalitní zdra-
votnické prost&edky, které stát nechce poskytovat a#hradit poji$t%nc'm v#)eské republice.

Zdravotní poji$1ovna zaji$1uje zdravotnické prost&edky sv!m poji$t%nc'm tak, (e je pln% 
nebo "áste"n% uhradí, zaplatí plnou v!$i "i "ást nájmu (vlastníkem je t&etí strana) anebo je 
poskytne v#tzv. re(imu cirkulace55 (vlastníkem je zdravotní poji$1ovna).

9.2.4. Harmonogram implementace nov'ch pravidel
SÚKL je povinen v(dy dvacát! den v#kalendá&ním m%síci zve&ejnit novou verzi seznamu 

hrazen!ch zdravotnick!ch prost&edk', aby se v$ichni mohli seznámit se zm%nami. Seznam 
je pak platn! a#ú"inn! od prvního dne následujícího kalendá&ního m%síce. Nové polo(ky 
je mo(né za&azovat ka(d! m%síc. 

Vzhledem k#mimo&ádnému rozsahu koncep"ních zm%n dosavadní právní úpravy bylo pro rok 
2019#stanoveno celkem jedenáctim%sí"ní p&echodné období. Od#1.#1.#2019#platí nové v!$e úhrad 
jen u#individuáln% zhotovovan!ch zdravotnick!ch prost&edk'.56 Od ledna do "ervence 2019#platí 
v#p&ípad% sériov% vyráb%n!ch zdravotnick!ch prost&edk' univerzální "íselník SÚKL, kter! 
obsahuje ve$keré dosud hrazené zdravotnické prost&edky.57 V#pr'b%hu m%síce "ervna 2019#by-
li v$ichni ohla$ovatelé povinni p&e-ohlásit ve$keré dosud hrazené zdravotnické prost&edky. 
Od#srpna 2019#p&estaly b!t hrazeny zdravotnické prost&edky, u#kter!ch k#p&e-ohlá$ení nedo$lo58. 
Od &íjna 2019#za"ínají p&ib!vat zcela nové zdravotnické prost&edky, které dosud nebyly v'bec 
hrazeny. A#od#1. 12. 2019#se m%ní v!$e a#podmínky úhrady dosud hrazen!ch zdravotnick!ch 
prost&edk' podle#nového kategoriza"ního stromu. Tím bude cel! proces transformace dokon-
"en. Dále se budou &e$it pouze nové polo(ky "i chybn% p&e-ohlá$ené zdravotnické prost&edky.

9.2.5. Cenová sout&% a$dohoda o$nejvy))í cen&
Nová právní úprava v#sob% obsahuje i#dva nástroje slou(ící zdravotním poji$1ovnám 

k#dosahování pr'b%(n!ch úspor v#rámci systému zdravotního poji$t%ní v#d'sledku zm%n 

55 Tato smlouva v#sob) musí obsahovat anal$zu dopadu do rozpo(tu a#nákladovou limitaci v(etn) pravidel sdílení rizik pro 
p%ípad, *e je následn) v#praxi p%ekro(ena.
56 N)kdy se u*ívá pojem zdravotnické prost%edky na zakázku.
57 V#p%ípad) zdravotnick$ch prost%edk+ hrazen$ch ji* k#31. 12. 2017 budou &xovány v$'e a#podmínky úhrady t)chto polo*ek 
práv) k#tomuto datu. V#p%ípad) zdravotnick$ch prost%edk+, které za(aly b$t hrazeny a* v#roce 2018, budou &xovány v$'e 
a#podmínky úhrady t)chto polo*ek k#datu 31. 12. 2018.
58 P+jde p%evá*n) o#tzv. mrtvé du'e, tedy o#polo*ky, které se ji* n)kolik let nedodávají, nep%edepisují a#nevydávají, av'ak 
nikdo je nesmazal v#dosavadních (íselnících zdravotních poji'3oven.
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#cen na trhu jako v!sledku konkuren"ního boje mezi dodavateli. T%mito nástroji jsou cenová 
sout%( a#dohoda o#nejvy$$í cen%. 

Cenovou sout%( mohou iniciovat zdravotní poji$1ovny reprezentující alespo. 30#% v$ech 
poji$t%nc'. Podmínkou cenové sout%(e je potenciál úspory alespo. 5#% v#rámci úhradové 
skupiny, minimáln% 5#mil. K" ro"n%. Lze ji provést a( poté, co je daná úhradová skupina 
pravomocn% rozd%lena ze strany SÚKL na skupiny zam%niteln!ch prost&edk'. Má podobu 
jednokolové elektronické aukce.

Podmínkou pro ú"ast v#cenové sout%(i je ro"ní závazek zaji$t%ní dodávek na úrovni 
jedné t&etiny spot&eby za posledních 12#kalendá&ních m%síc'. Pokud se sout%(e neú"astní 
alespo. 3#ohla$ovatelé nebo nedojde alespo. k#10% úspo&e minimáln% v#jedné skupin% 
zam%niteln!ch prost&edk', pak se cenová sout%( zastaví. 

V#opa"ném p&ípad% je zvolena jako p&ijatá auk"ní hodnota druhá nejni($í nabídka 
v#ka(dé skupin% zam%niteln!ch prost&edk' samostatn%. SÚKL následn% ve správním 
&ízení sní(í úhrady v$em ostatním zam%niteln!m zdravotnick!m prost&edk'm na stej-
nou úrove..

Druh!m úsporn!m nástrojem je dohoda o#nejvy$$í cen%. Kterákoli zdravotní po-
ji$1ovna m'(e uzav&ít s#ohla$ovatelem takovou dohodu v#zájmu zaji$t%ní plné úhrady 
ur"itého zdravotnického prost&edku a#zárove. úspory systému zdravotního poji$t%ní. 
Tyto dohody zákon d%lí na dva samostatné typy. První p&edstavují dohody bez závazku, 
kde je cílem ohla$ovatele jen sní(it míru spoluú"asti poji$t%nc' na jeho zdravotnickém 
prost&edku. Taková dohoda nemá dopad na v!$e úhrad ostatních zdravotnick!ch pro-
st&edk'. 

Druh!m typem jsou DNC se závazkem. Tento typ DNC je daleko více formalizo-
van!. Dohodu lze uzav&ít v(dy jen na#1#rok, nelze ji vypov%d%t a#m'(e b!t opako-
van% prodlu(ována v(dy práv% o#1#dal$í rok. Sou"ástí takové DNC je závazek ohla-
$ovatele pokr!t v#dané skupin% zam%niteln!ch zdravotnick!ch prost&edk' alespo. 
polovinu spot&eby za p&edchozích 12# m%síc'. SÚKL následn% ve správním &ízení 
sní(í úhrady v$em ostatním zam%niteln!m zdravotnick!m prost&edk'm na úrove. 
odpovídající DNC. Zdravotnické prost&edky, které jsou uvedeny v#DNC se závaz-
kem, a#dále zdravotnické prost&edky, které zvít%zily v#cenové sout%(i, se nezapo"í-
távají p&edepisujícím léka&'m do jejich objemov!ch limitací vycházejících z#platné 
úhradové vyhlá$ky a# úhradov!ch dodatk'. Zdravotní poji$1ovny mají v# rámci své 
smluvní politiky maximáln% podporovat tyto pro systém zdravotního poji$t%ní nej-
efektivn%j$í produkty.

Ur"itou novinkou je i#systém jakési mimo&ádné úhrady tzv. nekategorizovan!ch zdra-
votnick!ch prost&edk', tedy takov!ch, pro které neexistuje v#kategoriza"ním strom% (ádná 
odpovídající úhradová skupina. I#takové prost&edky mohou získat úhradu ve v!$i 50#% 
z#kone"né ceny, v#p&ípad%, (e ohla$ovatel získá s#takovou úhradou souhlas MZ. P&edm%tné 
zdravotnické prost&edky mohou b!t za ur"it!ch okolností dokonce pln% hrazeny, av$ak 
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# v#tomto p&ípad% musí ohla$ovatel uzav&ít se v$emi zdravotními poji$1ovnami smlouvu 
o#sdílení rizik.59

9.2.6. Úhradová regulace zvlá)* ú#tovaného materiálu
Nová právní úprava ú"inná od roku 2019#dopadá pouze na zdravotnické prost&edky 

hrazené po p&edepsání na poukaz. V#p&ípad% zvlá$1 ú"tovaného materiálu z'stává zachován 
model plnohodnotné správy "íselník' zdravotními poji$1ovnami. Aby mohla b!t polo(ka 
vykazována jako ZUM, musí existovat p&íslu$n! zdravotní v!kon, kter! po"ítá s#existencí 
ZUM. Poté dodavatel (ádá VZP, pop&. SZP o#za&azení do "íselníku ZUM.

Polo(ek ZUM se net!kal zru$ující nález Ústavního soudu a#sou"asn% u#nich vzniká mén% 
konflikt' mezi zdravotními poji$1ovnami a#dodavateli. D'vodem je skute"nost, (e ZUM 
je v#p&ípad% nemocni"ní l'(kové pé"e u( jen vykazovacím, a#nikoli úhradov!m nástrojem. 
Krátkodob!m &e$ením kultivace této oblasti je vytvo&ení spole"né metodiky VZP a#SZP, 
která by m%la &e$it frekvenci za&azování nov!ch polo(ek, nále(itosti takového za&azení, 
transparentní pravidla pro tzv. cenová jednání atd. Dlouhodobé systémové &e$ení je legisla-
tivní v#podob% p&ijetí samostatného nového zákona o#cenách a#úhradách lé"iv!ch p&ípravk' 
a#zdravotnick!ch prost&edk' po úsp%$ném dokon"ení strategického projektu DRG restart. 

59 Tato smlouva v sob) musí obsahovat anal$zu dopadu do rozpo(tu a nákladovou limitaci v(etn) pravidel sdílení rizik pro 
p%ípad, *e je následn) v praxi p%ekro(ena.

ZKRATKY PRÁVNÍCH P-EDPIS.
Cenov! p&edpis 
1/2019/CAU

Cenov! p&edpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/CAU ze dne 
22. kv%tna 2019, o#regulaci cen zdravotnick!ch prost&edk'

Na&ízení 
2017/745

na&ízení Evropského parlamentu a# Rady (EU) 2017/745 ze dne 
5. dubna 2017 o# zdravotnick!ch prost&edcích, zm%n% sm%rnice 
2001/83/ES, na&ízení (ES) ". 178/2002 a#na&ízení (ES) ". 1223/2009 
a#o#zru$ení sm%rnic Rady 90/385/EHS a#93/42/EHS

Na&ízení 
2017/746

na&ízení Evropského parlamentu a# Rady (EU) 2017/746 ze dne  
5. dubna 2017 o#diagnostick!ch zdravotnick!ch prost&edcích in vitro 
a#o#zru$ení sm%rnice 98/79/ES a#rozhodnutí Komise 2010/227/EU

Na&ízení 
". 765/2008

na&ízení ". 765/2008, kter!m se stanoví po(adavky na akreditaci a#do-
zor nad trhem t!kající se uvád%ní v!robk' na trh, v#platném zn%ní

Na&ízení vlády 
". 54/2015 Sb.

na&ízení vlády ". 54/2015 Sb., o#technick!ch po(adavcích na zdra-
votnické prost&edky

Na&ízení vlády 
". 55/2015 Sb.

na&ízení vlády ".#55/2015 Sb., o#technick!ch po(adavcích na#aktiv-
ní implantabilní zdravotnické prost&edky
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#Na&ízení vlády 
". 56/2015 Sb.

na&ízení vlády ". 56/2015 Sb., o#technick!ch po(adavcích na#dia-
gnostické zdravotnické prost&edky in vitro

Sm%rnice 
90/385/EHS

sm%rnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. "ervna 1990 o#sbli(ování 
právních p&edpis' "lensk!ch stát' t!kajících se aktivních implan-
tabilních zdravotnick!ch prost&edk', v#platném zn%ní

Sm%rnice 
93/42/EHS

sm%rnice Rady 93/42/EHS ze#dne 14.#"ervna 1993 o#zdravotnic-
k!ch prost&edcích, v#platném zn%ní

Sm%rnice 
98/79/ES

sm%rnice Evropského parlamentu a#Rady 98/79/ES ze dne 27. &íj-
na 1998 o# diagnostick!ch zdravotnick!ch prost&edcích in vitro, 
v#platném zn%ní

Vyhlá$ka 
". 62/2015 Sb.

vyhlá$ka ". 62/2015 Sb., o#provedení n%kter!ch ustanovení zákona 
o#zdravotnick!ch prost&edcích

Zákon 
". 526/1990 Sb.

zákon ". 526/1990 Sb., o#cenách, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis'

Zákon 
". 265/1991 Sb.

4ákon ". 265/1991 Sb., o#p'sobnosti orgán' )eské republiky v#ob-
lasti cen, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis'

Zákon 
". 48/1997 Sb.

zákon ". 48/1997 Sb., o#ve&ejném zdravotním poji$t%ní a#o#zm%n% 
a#dopln%ní n%kter!ch souvisejících zákon'

Zákon 
". 268/2014 Sb

zákon ". 268/2014 Sb., o#zdravotnick!ch prost&edcích a#o#zm%n% 
zákona ".#634/2004#Sb., o#správních poplatcích
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NY 10    REGULACE REKLAMY 

NA LÉ(IVÉ P"ÍPRAVKY 

10.1. Poskytování lékárenské pé!e a$reklama
Poskytování lékárenské pé"e, jako jednoho z#druh' zdravotních slu(eb, je v#prvé &ad% 

"inností na v!sost odbornou vy(adující ze strany lékárníka (farmaceuta) zna"nou erudici 
a#zku$enost, obdobn% jako je tomu p&i v!konu ostatních zdravotnick!ch povolání. Nelze 
v$ak odhlédnout ani od komer"ního obsahu provozování lékárny a#poskytování lékárenské 
pé"e. By1 je tedy v#p&ípad% provozování lékárny a#p&i realizaci její hlavní "innosti – v!deje 
lé"iv!ch p&ípravk' a#zdravotnick!ch prost&edk' a#prodeje ostatních v!robk' pro „zdraví 
a#krásu“ – v(dy na prvním míst% pacient, má lékárenství i#svou obchodní stránku, která 
je jako v#ka(dém jiném odv%tví charakterizována snahou o#dosa(ení co nejv%t$ího zisku.

Práv% v#této obchodní, komer"ní "ásti "innosti lékárny a#lékárníka se otevírá prostor pro 
r'zné reklamní aktivity, od individuálních slev "i strategického umíst%ní produkt' v#provo-
zovn% a( po sofistikované klientské programy a#mobilní aplikace. Nicmén% jakákoliv reklamní 
kreativita nará(í na pom%rn% robustní a#p&ísnou regulaci reklamy, která se nejvíce projevuje 
u#kategorie lé"iv!ch p&ípravk', které tvo&í základní p&edm%t obchodní "innosti lékárny. Správ-
né pochopení zákonn!ch pravidel a#jejich aplikace v#praxi jsou tak pro v!kon "innosti lékárníka 
velice d'le(ité, nebo1 poskytují v!znamnou v!hodu p&i sout%(ním soupe&ení s#konkurenty.

Z#tohoto d'vodu se v#následujícím textu budeme blí(e zab!vat regulací reklamy, ze-
jména regulací reklamy na lé"ivé p&ípravky, které, jak ji( bylo zmín%no v!$e, tvo&í základ 
obchodní "innosti ka(dé lékárny. Za"neme v$ak obecn% vymezením samotného pojmu 
reklamy a#zp'sob' její regulace.

10.2. Co je to reklama a$jak je regulována?
Proto(e je p&edm%tem v!kladu regulace reklamy z#právního pohledu, je t&eba vyjít ze 

zákonné definice reklamy obsa(ené v#§ 1#odst. 2#zákona ". 40/1995#Sb., o#regulaci reklamy 
a#o#zm%n% a#dopln%ní zákona ". 468/1991#Sb., o#provozování rozhlasového a#televizního vysí-
lání, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále jen „zákon o#regulaci reklamy“ "i „ZoRR“):  „Reklamou 
se rozumí oznámení, p!edvedení "i jiná prezentace #í!ené zejména komunika"ními médii, 
mající za cíl podporu podnikatelské "innosti, zejména podporu spot!eby nebo prodeje zbo$í, 
v%stavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo vyu$ití práv nebo závazk&, pod-
poru poskytování slu$eb, propagaci ochranné známky, 1a) pokud není dále stanoveno jinak.“ 
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Reklama na lé"ivé p&ípravky má pak je$t% vlastní dopl.ující definici v#§ 5#odst. 1#ZoRR: „Za 
reklamu na humánní lé"ivé p!ípravky se pova$ují také v#echny informace, p!esv'd"ování nebo 
pobídky ur"ené k(podpo!e p!edepisování, dodávání, prodeje, v%deje nebo spot!eby humán-
ních lé"iv%ch p!ípravk&.“ (Dále následuje demonstrativní v!klad forem reklamy, kter! nyní 
ponecháme stranou.) Jak je patrné, reklamou je jakékoliv jednání, jeho( ú"elem je podpo&it 
spot&ebu ur"it!ch v!robk' "i slu(eb "i podnikatelskou "innost propagované osoby obecn%. 
Reklamní jednání se tak od nereklamního li$í sv!m ú"elem. Nereklamní jednání nemá za 
ú"el podpo&it spot&ebu "ehokoliv, by1 m'(e mít takov! následek – nap&. zmínka o#v!robku 
XY v#rámci novinového "lánku m'(e mít za následek zv!$ení jeho prodeje, nicmén% pokud 
nebylo ú"elem "lánku tohoto v!sledku dosáhnout, pak se nebude jednat o#reklamu. By1 se 
m'(e zdát takové d%lení reklamy a#„nereklamy“ pom%rn% triviální, v#praxi je nesmírn% obtí(né 
a#mnohdy "asto nemo(né ur"it, které jednání bylo "in%no s#úmyslem propagovat ur"ité zbo(í 
"i slu(by, a#které nikoli, co( bude ostatn% blí(e rozvedeno na dal$ích místech tohoto textu.

Reklama samotná je pak regulovánamnoha p&edpisy r'zné povahy. V#základu m'(eme 
rozli$ovat regulaci ve&ejnoprávní a#soukromoprávní. Ve&ejnoprávní regulace je obsa(ena 
zejména v#zákon% o#regulaci reklamy, ale v#díl"ích "ástech i#v#celé &ad% zvlá$tních zákon' 
[nap&. v#zákon% ". 378/2007#Sb., o#lé"ivech a#o#zm%nách n%kter!ch souvisejících zákon' 
(zákon o#lé"ivech), ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále jen „zákon o#lé"ivech“ "i „ZoL“) "i 
v#zákon% ". 167/1998#Sb., o#návykov!ch látkách a#o#zm%n% n%kter!ch dal$ích zákon' (dále jen 
„zákon o#návykov!ch látkách“)]. Do ve&ejnoprávní regulace reklamy pat&í i#vybrané trestné 
"iny obsa(ené v#zákon% ". 40/2009#Sb., trestní zákoník, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále 
jen „trestní zákoník“), zejména trestn! "in poru$ení p&edpis' o#pravidlech hospodá&ské 
sout%(e obsa(en! v#§ 248#trestního zákoníku. Soukromoprávní regulace je obsa(ena v#zákon%  
". 89/2012#Sb.,#ob"ansk! zákoník, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále jen „ob"ansk! zákoník“ 
"i „Ob"Z“), kde ji nalezneme v#"ásti obsahující ustanovení o#nekalé sout%(i (§ 2976#an. Ob"Z) 
a#rovn%( do této kategorie m'(eme &adit i#pravidla obsa(ená v#r'zn!ch etick!ch kodexech, 
které p&ijímají zájmová sdru(ení ú"astník' hospodá&ské sout%(e (nap&. kodex Rady pro rekla-
mu, etick! kodex Asociace inovativního farmaceutického pr'myslu nebo etick! kodex )eské 
asociace farmaceutick!ch firem) a#které jsou "asto ozna"ovány za nástroje samoregula"ní.

Proto(e právní úprava obsa(ená v#zákon% o#regulaci reklamy je z#na$eho pohledu nej-
d'le(it%j$í (jedná se o#v#praxi nej"ast%ji uplat.ovanou formu regulace), budeme se dále 
zab!vat bli($ím popisem pravidel uveden!ch v#zákon% o#regulaci reklamy, a#jak ji( bylo 
zmín%no, zejména ve vztahu k#lé"iv!m p&ípravk'm. Zam%&íme se p&itom zejména na ta 
pravidla a#omezení, která mají nejbli($í vztah k#"innosti lékárníka a#provozování lékárny.

10.3. Jaké je postavení provozovatele lékárny a$lékárníka ve vztahu 
k$zákonu o$regulaci reklamy?

Zákon o# regulaci reklamy obsahuje t&i druhy odpov%dn!ch subjekt' definované  
v#§ 1#odst. 5#a( 7, a#to zadavatele, zpracovatele a#$i&itele:
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a)  zadavatelem reklamy se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která objednala u#jiné 
právnické nebo fyzické osoby reklamu,

b)  zpracovatelem reklamy se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo 
pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu (p&i"em( platí, (e 
pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro ú"ely zákona o#regulaci reklamy 
zárove. v#postavení zadavatele),

c)  $i&itelem reklamy se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která reklamu ve&ejn% $í&í.
Zákon pak nevymezuje "tvrtou kategorii – adresáta reklamy. Za adresáta budeme tak 

pro ú"ely tohoto textu pova(ovat osobu, které je reklamní sd%lení ur"eno. Ta z#logiky v%ci 
nebude odpov%dná za soulad reklamy se zákonem, nicmén% je zde vhodné zmínit jednu 
drobnou v!jimku, kdy podle § 8#odst. 4#a#§ 8a odst. 4#písm. c) ZoRR je za p&estupek odpo-
v%dn! i#odborník (v#postavení adresáta reklamy), kter! vy(aduje nebo p&ijímá v!hody, kte-
ré jsou podle § 5b odst. 4#ZoRR zakázané nebo které jsou v#rozporu s#§ 5b odst. 5#ZoRR. 
K#této právn% velice problematické situaci se v#podrobnostech v#textu je$t% vrátíme.

Provozovatel lékárny a#lékárník (by1 u#n%j je to spí$e vzácností, k#tomu viz rozd%lení dále) 
pak mohou spadat do v$ech zmín%n!ch kategorií. Zde pak jen pro úplnost uvádíme, (e za 
provozovatele lékárny je zde t&eba pova(ovat poskytovatele lékárenské pé"e bez ohledu 
na to, zda se jedná o#osobu fyzickou "i právnickou, kde(to za lékárníka bude v#následují-
cím textu ozna"ována v!lu"n% fyzická osoba – farmaceut (pop&. farmaceutick! asistent) 
pracující v#lékárn% jako zam%stnanec, tedy nikoli provozovatel dané lékárny.

Provozovatel lékárny m'(e p'sobit jako zadavatel reklamy v#p&ípad%, kdy bude sám 
n%jakou reklamu iniciovat a#zadávat její zpracování a#$í&ení. Nemusí se jednat jen o#re-
klamní leták upozor.ující na otev&ení nové lékárny, ale nap&. i#reklamní leták t!kající 
se vlastních lé"iv!ch p&ípravk' "i jin!ch v!robk'. V#sou"asné dob%, kdy jsou na trhu 
p&ítomny velké lékárenské &et%zce, které vyráb%jí vlastní lé"ivé p&ípravky "i nap&. do-
pl.ky stravy (by1 je zde otázkou, zda v$echny "innosti uskute".uje jedna osoba, nebo se 
jedná o#skupinu provázan!ch osob, to ale nyní pro ú"ely p&íkladu ponechme stranou), 
není v!jimkou, kdy samotn! provozovatel lékárny realizuje vlastní reklamní kampa. na 
podporu spot&eby sv!ch v!robk'. Nej"ast%ji v$ak bude provozovatel lékárny v#postavení 
$i&itele reklamy. Provozovatelé lékáren toti( velice "asto uzavírají r'zné marketingové 
smlouvy ("i smlouvy na podporu prodeje) t!kající se konkrétních v!robk' "i portfolia 
jejich dodavatel' (distributor', místních pobo"ek farmaceutick!ch firem apod.). Na 
základ% t%chto smluv pak za odm%nu pronajímají reklamní plochy ve své provozovn% 
nebo umís1ují r'zné reklamní sk&ín% "i v!stavky, pop&. rozdávají spot&ebitel'm dodané 
propaga"ní materiály. Podle § 6b odst. 1#ZoRR pak platí, (e v#p&ípad% reklamy na lé"ivé 
p&ípravky, dopl.ky stravy, potraviny pro zvlá$tní v!(ivu, po"áte"ní a#pokra"ovací kojenec-
kou v!(ivu odpovídají za její soulad se zákonem spole"n% a#nerozdíln% zadavatel a#$i&itel. 
Navíc podle § 8#odst. 1#písm. o) a#§ 8a odst. 1#písm. r) ZoRR se $i&itel dopustí p&estupku 
tím, (e $í&í reklamu na lé"iv! p&ípravek, její( obsah je v#rozporu s#§ 5, 5a, 5b ZoRR.
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Z#právního pohledu je pak velice zajímavá situace, kdy je provozovatel lékárny "i lékárník 
adresátem reklamy. To je t&eba blí(e rozvést p&edev$ím z#hlediska regulace reklamy na 
lé"ivé p&ípravky, u#ní( zákon o#regulaci reklamy rozli$uje adresáty na dv% skupiny – na 
odborníky a#na $irokou ve&ejnost. Odborníkem je pak podle § 2a ZoRR osoba oprávn%ná 
lé"ivé p&ípravky p&edpisovat nebo vydávat, co( podle rozhodnutí Nejvy$$ího správního 
soudu (dále jen „NSS“) m'(e b!t i#právnická osoba (srov. rozsudek NSS ze dne 10. 9. 2015, 
"j. 8#As 204/2014–58, www.nssoud.cz). Nejen lékárník jako farmaceut fyzická osoba, ale 
i#provozovatel lékárny jako právnická osoba s#povolením k#poskytování zdravotních slu(eb 
je tak odborníkem ve smyslu zákona, na co( je t&eba pamatovat.

10.4. Jaká omezení platí pro reklamu na lé!ivé p&ípravky?
Regulace reklamy na lé"ivé p&ípravky je obsa(ena v#§ 5#a( 5b ZoRR. Z#hlediska ostatních 

regulovan!ch kategorií v!robk' "i slu(eb je právní úprava pravidel reklamy na lé"ivé p&í-
pravky nejkomplexn%j$í a#nejdel$í. Co se její povahy t!"e, zde je t&eba zmínit, (e se jedná 
o#transpozici "l. 86#a( 100#Sm%rnice Evropského parlamentu a#Rady 2001/83/ES ze dne  
6. listopadu 2001#o#kodexu Spole"enství t!kajícím se humánních lé"iv!ch p&ípravk' (dále 
jen „sm%rnice 2001/83/ES“). Z#tohoto d'vodu jsou tak d'le(it!m zdrojem v!kladu pravidel 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“), na které se následující text 
bude na n%kter!ch místech odkazovat.

Definice reklamy na lé"ivé p&ípravky ji( byla zmín%na v!$e. K#ní je pak t&eba doplnit 
i#seznam v!jimek z#p'sobnosti zákona o#regulaci reklamy. Ten se toti( podle § 5#odst. 2# 
písm. a) a( d) nevztahuje na:

a)  ozna"ování lé"iv!ch p&ípravk' a#na p&íbalové informace podle zákona o#lé"ivech,
b)  korespondenci nutnou k#zodpov%zení specifick!ch dotaz' na konkrétní lé"iv! p&í-

pravek a#p&ípadné doprovodné materiály nereklamní povahy,
c)  prodejní katalogy a#ceníky, pokud neobsahují popis vlastností lé"iv!ch p&ípravk', 

dále na oznámení, upozorn%ní a#poskytnutí informací, t!kajících se nap&íklad zm%n 
balení, varování p&ed ne(ádoucími ú"inky lé"ivého p&ípravku,

d)  údaje o#lidském zdraví nebo onemocn%ních, pokud neobsahují (ádn! odkaz, a#to ani 
nep&ím!, na lé"iv! p&ípravek.

Zde je vhodné se zastavit u#v!jimky uvedené pod písmenem c), tedy u#prodejních 
katalog' a#ceník', jejich( pou(ití je práv% v#lékárenské praxi velmi "asté. Pojem katalog 
ani pojem ceník není v#zákon% o#regulaci reklamy definován. Ministerstvo zdravotnictví 
v$ak ve své rozhodovací praxi oba pojmy vymezilo. Pojem katalog je t&eba podle názoru 
Ministerstva zdravotnictví interpretovat v#souladu s#definicí obsa(enou v#Akademickém 
slovníku cizích slov, tedy jako ut&íd%n! seznam ur"it!ch v!robk' "i obrázkov! ceník, 

a#pojem ceník pak v#souladu s#definicí obsa(enou ve Slovníku spisovné "e$tiny pro $koly 
a#ve&ejnost jako seznam "i soupis v!robk' s#uvedením cen. V#tomto ohledu je tedy za 
ceník spl.ující nále(itosti §#5#odst. 2#písm. c) ZoRR mo(né pova(ovat seznam lé"iv!ch 
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p&ípravk' s#uvedením jejich ceny bez dal$ího. Katalogem ve smyslu daného ustanovení 
je pak ut&íd%n! p&ehled lé"iv!ch p&ípravk', které tvo&í nabídku konkrétní lékárny ne-
bo "ást nabídky (nap&. katalog voln% prodejn!ch lé"iv!ch p&ípravk'), nerozhodno, zda 
s#uvedením jejich ceny. 

D'le(ité je, (e ani katalog, ani ceník by v#rámci prezentované nabídky nem%l n%kte-
ré polo(ky (p&ípravky) vyzdvihovat, nap&. jin!m fontem, podtr(ením, velikostí "i barvou 
písma. K#tomu je t&eba je$t% doplnit, (e podle § 85#odst. 2#písm. a) ZoL se za reklamu ve 
smyslu zákona o#regulaci reklamy nepova(uje pouhé zve&ejn%ní nabídky lékárny zaji$1ující 
zásilkov! v!dej lé"iv!ch p&ípravk'.

Pravidla reklamy na lé"ivé p&ípravky d%lí zákon o#regulaci reklamy na dv% skupiny – 
reklamu na $irokou ve&ejnost a#reklamu na odborníky. K#nim v$ak p&istupují i#pravidla 
obecná, vztahující se pro ob% skupiny. Ta m'(eme shrnout následovn%:

a)  p&edm%tem reklamy m'(e b!t pouze registrovan! lé"iv! p&ípravek (srov. § 5#odst. 3 
ZoRR),

b)  jakékoliv informace obsa(ené v#reklam% na lé"iv! p&ípravek musí odpovídat údaj'm 
uveden!m v#souhrnu údaj' (dále jen „SPC“) tohoto p&ípravku (srov. § 5#odst. 4#ZoRR),

c)  reklama na lé"iv! p&ípravek musí podporovat jeho racionální pou(ívání objektiv-
ním p&edstavením tohoto p&ípravku bez p&ehán%ní jeho vlastností (srov. § 5#odst. 5# 
ZoRR).

Ad a) 
P&edm%tem reklamy m'(e b!t pouze registrovan! p&ípravek, tedy p&ípravek registro-

van! p&ímo podle zákona o#lé"ivech, pop&. postupem, kter! zákon o#lé"ivech p&edvídá 
(centralizovan% registrované lé"ivé p&ípravky). Naopak je reklama nep&ípustná na lé"ivé 
p&ípravky neregistrované, a#to i#v"etn% takov!ch, které registraci bu2 v'bec nepodléhají 
(nap&. individuáln% p&ipravované lé"ivé p&ípravky), anebo které je mo(né pou(ívat v#rámci 
n%které ze zákonn!ch v!jimek, jako nap&íklad lé"ivé p&ípravky povolené v#rámci speci-
fického lé"ebného programu (ty mohou mít dokonce i#úhradu z#ve&ejného zdravotního 
poji$t%ní). Z#toho je ale t&eba pamatovat na v!$e uvedenou v!jimku stanovenou v#§ 5#odst. 2  
písm. c) ZoRR, tedy (e na prodejní katalogy a#ceníky se ustanovení zákona o#regulaci 
reklamy nevztahují, tedy je v#zásad% p&ípustné prezentovat ceník individuáln% p&ipravo-
van!ch lé"iv!ch p&ípravk', pop&. je mo(né ze strany distributor' $í&it mezi lékárny ceník 
b%(n% dová(en!ch neregistrovan!ch p&ípravk' (pokud je jejich dovoz v#souladu s#právními 
p&edpisy – k#tomu srov. rozsudek SD EU ze dne 8. 11. 2007, Ludwigs-Apotheke München 
Internationale Apotheke, C-143/06, Sb. rozh. s. I-09623).

Ad b) 
Soulad s#SPC propagovaného p&ípravku je základním a#zcela st%(ejním po(adavkem 

na obsah reklamy. SPC je oficiálním dokumentem zve&ej.ovan!m dr(itelem rozhodnutí 
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o#registraci, kter! obsahuje základní informace zejména o#terapeutick!ch vlastnostech 
p&ípravku, jeho schválen!ch indikacích, podmínkách pou(ití, znám!ch ne(ádoucích 
ú"incích "i uchovávání. Jeho d'le(itost ve vztahu k#pou(ití lé"ivého p&ípravku je zd'-
razn%na i#tím, (e se jedná o#sou"ást registra"ní dokumentace. Po(adavek na soulad s#SPC 
neznamená, (e reklama m'(e obsahovat pouze údaje v#SPC v!slovn% uvedené, to by 
bylo p&íli$ restriktivní. SD EU v#rozsudku ze dne 5. 5. 2011, Novo Nordisk, C-249/09, Sb. 
rozh. s. I-03155,#celou problematiku vylo(il tak, (e reklama m'(e obsahovat i#dopl.ující 
tvrzení, která potvrzují údaje obsa(ené v#SPC nebo je zp&es.ují, p&i"em( jsou s#nimi 
slu"itelná (tedy nejsou s#nimi v#rozporu) a#nezkreslují je, a#zárove. jsou v#souladu s#ostat-
ními po(adavky sm%rnice 2001/83/ES, zejména tedy s#"l. 87#odst. 3#[§ 2#odst. 1#písm. b)  
a#§ 5#odst. 5#ZoRR] a#"l. 92#odst. 2#a#3#[§#5b odst. 2#písm. a) ZoRR]. Logicky se tak bude 
jednat zejména o#informace zp&es.ující údaje v#SPC, nap&. pokud ú"inek lé"ivého p&í-
pravku podle SPC trvá u#dosp%l!ch pacient' a( 2#hodiny, bude v#souladu s#SPC tvrzení, 
(e u#dosp%l!ch vá(ících více ne( 100#kilogram' trvá na základ% studií 1,5#hodiny. Pokud 
by v$ak bylo tvrzení formulováno tak, (e u#dané skupiny pacient' trvá ú"inek 2,5#hodiny, 
jednalo by se o#informaci, která je v#rozporu s#SPC (by1 by byla pravdivá).

Ad c) 
Po(adavek na dodr(ení racionality reklamního sd%lení je t&eba chápat jako po(adavek 

omezení reklamní nadsázky a#rovn%( i#jako po(adavek na omezení podpory neú"elné 
spot&eby lé"ivého p&ípravku. Tato povinnost p&edstavuje jednak d'le(itou podmínku pro 
soulad informací uveden!ch v#reklam% s#SPC p&ípravku (viz p&edchozí bod), ale rovn%( je 
d'le(it!m regula"ním faktorem i#pro formu reklamy. P&ehán%ní vlastností p&ípravku toti( 
nemusí b!t provedeno pouze tím, (e jsou údaje pou(ité v#reklam% nepravdivé, pop&. (e 
jsou v#rámci reklamy prezentovány mimo&ádn% p&íznivé v!sledky studií zp'sobem, kter! 
nazna"uje, (e tyto v!sledky jsou ve vztahu k#danému lé"ivému p&ípravku zcela b%(né, ale 
m'(e to b!t i#situace, kdy jsou k#p&ípravku nabízeny i#r'zné reklamní dary nikoli zanedba-
telné hodnoty, které samy mohou pacienta p&im%t ke koupi p&ípravku.

Jak ji( bylo zmín%no, uvedené obecné po(adavky na reklamu na lé"ivé p&ípravky jsou 
platné pro ob% skupiny reklamních aktivit, tedy pro reklamu na $irokou ve&ejnost i#pro re-
klamu na odborníky. Z#hlediska dal$ího v!kladu pak bude d'le(ité v!$e popsané rozli$ení 
role provozovatele lékárny a#lékárníka ve vztahu k#reklamním aktivitám. Text toti( bude 
rozd%len na "ást, kdy bude provozovatel lékárny v#roli aktivního propagátora (zadavatel, 
zpracovatel, ale zejména $i&itel), a#na "ást, kdy bude naopak pasivním p&íjemcem (adresá-
tem reklamy, odborníkem). Tedy v#první "ásti se bude text v%novat reklam% zam%&ené na 
$irokou ve&ejnost, u#ní( by provozovatel lékárny m%l znát právní p&edpisy z#toho d'vodu, 
aby si ov%&il, (e $í&í pouze reklamu, která je v#souladu se zákonem. Ve druhé "ásti pak bude 
popsána regulace se zam%&ením na reklamu na odborníky, u#ní( je provozovatel lékárny, 
a#hlavn% samotní lékárníci, pasivními p&íjemci, nicmén%, jak ji( bylo zmín%no, i#p&íjemci 
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reklamy mohou b!t v#n%kter!ch p&ípadech odpov%dni za poru$ení povinností stanoven!ch 
zákonem o#regulaci reklamy.

10.5. Reklama zam%&ená na (irokou ve&ejnost – lékárna v$roli 
aktivního propagátora

P&edm%tem reklamy ur"ené $iroké ve&ejnosti mohou b!t pouze lé"ivé p&ípravky, které 
jsou podle svého slo(ení a#ú"elu uzp'sobeny a#koncipovány tak, (e mohou b!t pou(ity 
bez stanovení diagnózy, p&edpisu nebo lé"ení léka&em, pop&ípad% na radu lékárníka. Tedy 
voln% prodejné lé"ivé p&ípravky, pop&. lé"ivé p&ípravky vydávané bez léka&ského p&edpisu 
s#omezením, pokud to jejich povaha umo(.uje. Naopak p&edm%tem reklamy zam%&ené 
na $irokou ve&ejnost nesmí b!t lé"ivé p&ípravky, jejich( v!dej je vázán pouze na léka&sk! 
p&edpis, a#lé"ivé p&ípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky.

Co se t!ká lé"iv!ch p&ípravk' vydávan!ch na léka&sk! p&edpis, zde je t&eba zmínit dv% 
v!jimky, resp. jedno dopln%ní a#jednu v!jimku. Za prvé v#p&ípad%, kdy je lé"iv! p&ípravek 
registrován s#dvojím re(imem v!deje, typicky velké balení na léka&sk! p&edpis a#malé balení 
bez léka&ského p&edpisu, je mo(né tento p&ípravek propagovat, nicmén% v(dy je t&eba reklamu 
v!slovn% zam%&it pouze na tu velikost balení ("i variantu), která je voln% prodejná. Naopak 
p&ímo lé"iv! p&ípravek (o"kovací látky), jeho( v!dej je vázán na léka&sk! p&edpis, je mo(né 
propagovat v'"i $iroké ve&ejnosti v#p&ípad%, kdy je tento pou(it v#rámci vakcina"ní akce schvá-
lené Ministerstvem zdravotnictví. Zde je pak t&eba uvést, (e k#propagaci lé"ivého p&ípravku 
vydávaného na léka&sk! p&edpis nemusí dojít zcela úmysln%, ale i#pouh!m nedopat&ením, nap&. 
umíst%ním reklamního letáku na táru "i jiné místo, které je pro náv$t%vníky lékárny viditelné.

Jakékoliv reklamní sd%lení v'"i $iroké ve&ejnosti musí v#prvé &ad% spl.ovat formální 
po(adavky, které zákon o#regulaci reklamy vypo"ítává v#§ 5a odst. 5. Reklama zam%&ená 
na $irokou ve&ejnost musí:

a)  b!t formulována tak, aby bylo z&ejmé, (e v!robek je lé"iv!m p&ípravkem (a#nikoli 
jin!m v!robkem, nap&. potravinou),

b)  obsahovat název lé"ivého p&ípravku tak, jak je uveden v#rozhodnutí o#registraci; 
pokud lé"iv! p&ípravek obsahuje jen jednu lé"ivou látku, musí reklama obsahovat 
i#b%(n! název tohoto lé"ivého p&ípravku (mezinárodní nechrán%n! název – INN, 
tedy název lé"ivé látky),

c)  obsahovat informace nezbytné pro správné pou(ití lé"ivého p&ípravku (nap&. „k#vn%j-
$ímu pou(ití“),

d)  obsahovat z&etelnou, v#p&ípad% ti$t%né reklamy dob&e "itelnou v!zvu k#pe"livému 
pro"tení p&íbalové informace.

Tyto formální po(adavky pak naopak nemusejí (resp. v#zásad% ani nesm%jí) b!t dodr(eny 
v#p&ípad% tzv. p&ipomínkové reklamy, která podle § 5a odst. 8#ZoRR nesmí obsahovat jiné 
údaje ne( název lé"ivého p&ípravku tak, jak je uveden v#rozhodnutí o#registraci, nebo jeho 
mezinárodní nechrán%n! název, jestli(e takov! existuje, pop&ípad% ochrannou známku.
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Po(adavek na spln%ní formálních po(adavk' je pak t&eba doplnit o#specifické infor-
mace v#p&ípad% reklamy na tzv. tradi"ní rostlinné p&ípravky, tedy p&ípravky registrované 
v#souladu s#§ 30#ZoL.#Taková reklama toti( podle § 30#odst. 8#písm. a) ZoL musí nad 
rámec v!$e uveden!ch povinn!ch informací obsahovat údaj „Pou$ití tohoto tradi"ního 
rostlinného lé"ivého p!ípravku je zalo$eno v%lu"n' na zku#enosti z(dlouhodobého pou$ití“. 
Zde je zajímavé, (e tuto informaci musí obsahovat i#p&ipomínková reklama, nebo1 se jedná 
o#transpozici po(adavku obsa(eného v#"l. 16g odst. 3#sm%rnice 2001/83/ES, kter! v!slovn% 
uvádí: „Krom' po$adavk& (v#anglickém zn%ní „In addition to…“) "lánk& 86(a$ 99(musí ka$dá 
reklama na lé"iv% p!ípravek registrovan% podle této kapitoly obsahovat toto prohlá#ení: 
Tradi"ní rostlinn% p!ípravek pro pou$ití v(uvedené indikaci (uveden%ch indikacích) zalo-
$en% v%lu"n' na dlouhodobém pou$ití.“ )l. 86#a( 99#dané sm%rnice upravující reklamu na 
lé"ivé p&ípravky jsou v#)eské republice transponovány práv% do zákona o#regulaci reklamy. 

Svoje specifika má rovn%( i#reklama na lé"ivé p&ípravky, u#kter!ch nebyla v#rámci re-
gistra"ního &ízení posuzována ú"innost, tedy homeopatické lé"ivé p&ípravky registrované 
postupem podle § 28#ZoL. Ta toti( m'(e obsahovat pouze údaje uvád%né na obalu "i 
v#p&íbalové informaci t%chto lé"iv!ch p&ípravk'.

Co se t!ká forem reklamy, zákon stanovuje v!slovn% pouze jedno omezení, a#to, (e $iroké 
ve&ejnosti nesm%jí b!t poskytovány vzorky lé"iv!ch p&ípravk'. Z#tohoto hlediska jsou tak 
problematické i#akce typu 1+1#zdarma, kdy by práv% to jedno balení poskytované zdarma 
mohlo b!t pova(ováno za reklamní vzorek.

Zákon o#regulaci reklamy pak stanovuje celou &adu specifick!ch obsahov!ch omezení. 
Podle § 5a odst. 7#ZoRR nesmí reklama zam%&ená na $irokou ve&ejnost:

a)  vyvolávat dojem, (e porada s#léka&em, léka&sk! zákrok nebo lé"ba nejsou pot&ebné, 
zvlá$t% nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou lé"by na dálku,

b)  nazna"ovat, (e ú"inky podávání lé"ivého p&ípravku jsou zaru"ené, nejsou spojeny 
s#ne(ádoucími ú"inky nebo jsou lep$í "i rovnocenné ú"ink'm jiné lé"by nebo jiného 
lé"ivého p&ípravku, zde je t&eba je$t% zmínit, (e v'"i $iroké ve&ejnosti je zakázaná 
srovnávací reklama lé"iv!ch p&ípravk' i#v#§ 2a ZoRR,

c)  nazna"ovat, (e pou(íváním lé"ivého p&ípravku se zlep$í zdraví toho, kdo jej u(ívá,
d)  nazna"ovat, (e nepou(itím lé"ivého p&ípravku m'(e b!t nep&ízniv% ovlivn%n zdravotní 

stav osob, s#v!jimkou vakcina"ních akcí schválen!ch Ministerstvem zdravotnictví,
e)  b!t zam%&ena v!hradn% na osoby mlad$í 15#let,
f )  doporu"ovat lé"iv! p&ípravek s#odvoláním na doporu"ení v%dc', zdravotnick!ch 

odborník' nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skute"nému nebo 
p&edpokládanému spole"enskému postavení mohly podpo&it spot&ebu lé"iv!ch p&í-
pravk' (nap&. herc' "i sportovc'),

g)  nazna"ovat, (e lé"iv! p&ípravek je potravinou nebo kosmetick!m p&ípravkem nebo 
jin!m spot&ebním zbo(ím, uvedené omezení je velice d'le(ité z#hlediska umíst%ní 
jednotliv!ch produkt' v#rámci lékárny, nebo1 lé"ivé p&ípravky by m%ly b!t v(dy pro-
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pagovány odd%len% od ostatních kategorií v!robk' nebo by m%ly b!t v!slovn% jako 
lé"ivé p&ípravky ozna"eny,

h)  nazna"ovat, (e bezpe"nost "i ú"innost lé"ivého p&ípravku je zaru"ena pouze tím, (e 
je p&írodního p'vodu,

i)   popisem nebo podrobn!m vylí"ením konkrétního pr'b%hu ur"itého p&ípadu vést k#mo(-
nému chybnému stanovení vlastní diagnózy (zde se jedná o#i#o#tzv. pacientské p&íb%hy, 
kdy n%kdo vypráví, jak!m trp%l onemocn%ním a#co na to bral a#jak mu to pomohlo), 

j)   poukazovat nevhodn!m, p&ehnan!m nebo zavád%jícím zp'sobem na mo(nost uzdravení,
k)  pou(ívat nevhodn!m, p&ehnan!m nebo zavád%jícím zp'sobem vyobrazení zm%n na 

lidském t%le zp'soben!ch nemocí "i úrazem nebo p'sobení lé"ivého p&ípravku na 
lidské t%lo nebo jeho "ásti.

10.6. Reklama zam%&ená na odborníky – provozovatel lékárny 
a$lékárník v$roli p&íjemce reklamy

Úvodem je t&eba si vymezit, kdo je podle zákona o#regulaci reklamy odborníkem. Usta-
novení § 2a zavádí zkratku odborník pro osoby oprávn%né lé"ivé p&ípravky p&edepisovat 
nebo vydávat. Kdo je takovou osobou, pak ur"ují zvlá$tní právní p&edpisy, zejména zákona 
o#lé"ivech. Podle § 80#odst. 1#ZoL p&edepisují lé"ivé p&ípravky podle své odbornosti léka&i. 
Osoby oprávn%né vydávat lé"ivé p&ípravky jsou pak taxativn% vypo"teny v#§ 82#odst. 2#ZoL. 
Jedná se o#pom%rn% pestrou $kálu subjekt', nicmén% z#hlediska zam%&ení této publikace 
posta"í zmínit první dv% skupiny osob, a#to farmaceuty a#farmaceutické asistenty vydáva-
jící lé"ivé p&ípravky v#lékárnách. K#tomu je t&eba dodat, (e farmaceuti"tí asistenti mohou 
podle zákona o#lé"ivech vydávat jen lé"ivé p&ípravky, jejich( v!dej není vázán na léka&sk! 
p&edpis, s#v!jimkou lé"iv!ch p&ípravk' vydávan!ch bez léka&ského p&edpisu s#omezením, 
a#tedy reklamní aktivity zam%&ené na farmaceutické asistenty mohou propagovat pouze 
lé"ivé p&ípravky spadající do skupiny voln% prodejn!ch lé"iv!ch p&ípravk'.

Jak je z#v!$e uvedeného patrné, v$echny zmín%né osoby jsou osoby fyzické. P&ede-
pisovat lé"iv! p&ípravek vám tak m'(e pouze konkrétní léka&, by1 je zam%stnancem 
poskytovatele zdravotních slu(eb. Stejn% tak lé"iv! p&ípravek vám m'(e vydat pouze 
konkrétní lékárník, kter! tak "iní jako fyzická osoba, by1 v#rámci v!konu svého zam%st-
nání. V#nedávné dob% v$ak byla &e$ena otázka, zda m'(e b!t za odborníka ve smyslu § 
2a ZoRR pova(ována i#osoba právnická, konkrétn% bylo p&edm%tem soudního &ízení 
posouzení, zda provozovatel lékárny – právnická osoba m'(e p&ijímat dary, které nejsou 
v#souladu s#§ 5b odst. 4#ZoRR. NSS v#rozsudku ze dne 10. 9. 2015, ". j. 8#As 204/2014–58  
(www.nssoud.cz) dosp%l k#záv%ru, (e: „A"koli tedy lékárna jako právnická osoba bude 
osobou oprávn'nou k(v%deji lé"iv%ch p!ípravk& z(logiky v'ci v$dy zprost!edkovan', lze 
uzav!ít, $e je odborníkem ve smyslu § 2a zákona o(regulaci reklamy.“ Tedy, jak ji( bylo 
zmín%no v!$e, i#lékárna provozovaná právnickou osobou m'(e b!t adresátem reklamy 
zam%&ené na odborníky. Na tomto míst% je pak t&eba zopakovat, (e podle § 8#odst. 4#ZoRR 
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je za p&estupek odpov%dn! i#odborník v#postavení adresáta reklamy, kter! vy(aduje nebo 
p&ijímá v!hody, které jsou podle zákona o#regulaci reklamy zakázané. Z#tohoto d'vodu 
se tak dále zam%&íme práv% na tuto situaci.

Poskytování dar' a#r'zn!ch v!hod je b%(nou reklamní aktivitou a#m'(e mít rozli"nou 
podobu. V#praxi nej"ast%j$í jsou zejména tyto:

a)  poskytování reklamních p&edm%t' a#jin!ch drobn!ch dar',
b)  sponzoring ú"asti odborníka na kongresu "i jiném odborném seminá&i,
c)  zaji$t%ní ú"asti odborníka na firemním seminá&i (propaga"ním setkání),
d)  poskytování reklamních vzork' lé"iv!ch p&ípravk'.

Ad a) 
Poskytování drobn!ch reklamních p&edm%t' je stále b%(nou reklamní aktivitou v'"i 

odborník'm, a#to i#p&esto, (e etické kodexy asociací farmaceutick!ch spole"ností stále 
p&ísn%ji regulují druh p&edm%t', které mohou b!t odborník'm v#souvislosti s#reklamou na 
lé"ivé p&ípravky poskytovány; nap&. etick! kodex AIFP v#bod% 10.2#uvádí, (e „Poskytování 
informa"ních nebo vzd'lávacích materiál& je dovoleno, pokud jsou nepatrné hodnoty, mají 
p!ím% vztah k(odborné zdravotnické nebo lékárenské praxi a(p!ímo se podílejí na zlep#ení 
pé"e o(pacienty. P!edm'ty pro pou$ití v(odborné zdravotnické nebo lékárenské praxi ur"ené 
p!ímo ke vzd'lávání zdravotnického odborníka a(pro pé"i o(pacienty mohou b%t poskytová-
ny, pokud jsou nepatrné hodnoty a(nenahrazují nebo nezasahují do !ádné odborné praxe 
p!íjemce.“ Základní omezení v$ak stanovuje ji( samotn! zákon o#regulaci reklamy, kter! 
v#§ 5b odst. 4#zakazuje, aby byl v#souvislosti s#reklamou na lé"ivé p&ípravky zam%&enou na 
odborníky t%mto odborník'm nabízen, slibován "i poskytován jak!koliv prosp%ch "i dary, 
leda(e jsou nepatrné hodnoty a#mají vztah k#odborné "innosti vykonávané odborníkem. 
Zákonné po(adavky jsou tedy pouze dva – 1. nepatrná hodnota daru a#2. vztah k#odborné 
"innosti vykonávané dan!m odborníkem. 

V#praxi se tak m'(e jednat o#$irokou $kálu dar', zejména drobné kancelá&ské pot&eby 
(nap&. tu(ky, blo"ky, post-it), eduka"ní plakáty "i anatomické modely. Ústav pak v#pokynu 
UST-16#v#této souvislosti konkrétn% uvádí, (e: „Nelze spolehliv' !íci, které dary mají vztah 
k(vykonávané odborné "innosti odborníka; zejména se tím rozumí drobné kancelá!ské po-
t!eby, odborné pom&cky, odborná literatura. Proto$e pojem ‚nepatrné hodnoty‘ m&$e b%t 
vnímán ve velmi #irokém rozmezí, pova$uje SÚKL za nepatrnou hodnotu takové dary nebo 
jin% prosp'ch poskytnuté v(pr&b'hu období jednoho kalendá!ního roku jedním subjektem 
jednomu odborníkovi, které nep!esáhnou v(souhrnu "ástku 1(500,- K". P!i posuzování ‚ne-
patrnosti‘ hodnoty daru nebo prosp'chu v#ak bude krom' uvedeného orienta"ního finan"ní-
ho ukazatele p!ihlí$eno k(tomu, zda poskytnut% dar nebo prosp'ch jsou takov%m stimulem, 
kter% v(dané konkrétní situaci m&$e ovlivnit objektivitu odborníka p!i p!edepisování "i 
v%deji lé"iv.“ Uvedené omezení se vztahuje skute"n% na jakékoliv dary, tedy i#nap&íklad 
v!hry z#r'zn!ch sout%(í zam%&en!ch na odborníky (typicky v#rámci kongres' "i seminá&').
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Samostatnou kapitolou související s#poskytováním dar' jsou finan"ní odm%ny za ú"ast 
v#neinterven"ních poregistra"ních studiích (dále jen „NIS“) "i r'zn!ch marketingov!ch 
pr'zkumech. Zde je t&eba nejprve uvést, (e provád%ní NIS, pr'zkum' trhu "i jin!ch forem 
dotazníkového sb%ru informací není mo(né bez dal$ího pova(ovat za reklamu. Aby byla 
n%která z#uveden!ch aktivit pova(ována za reklamu, je t&eba, aby sledovala reklamní cíl, 
a#ne cíl spo"ívající v#získání informací o#pou(ívání lé"ivého p&ípravku, pop&. o#preskrip"ních 
zvyklostech léka&e "i preferencích generické substituce u#lékárníka. Problém je v#praxi 
práv% ur"ení, zda je n%která z#uveden!ch aktivit reklamou, "i nikoli, a#tedy zda odm%na 
poskytovaná odborníkovi je poskytnutá v#souladu se zákonem, "i nikoli. Ústav se uvedenou 
problematikou zab!val v#n%kolika sv!ch rozhodnutích, v#nich( posuzoval, zda aktivita, jí( 
se v#konkrétním p&ípad% léka&i (ale shodn!m zp'sobem by bylo nahlí(eno i#na lékárníky) 
aktivn% ú"astnili, byla v#souladu se zákonem o#regulaci reklamy.

Prvním p&ípadem je marketingov! pr'zkum t!kající se lé"iv!ch p&ípravk' Citalec 
a# Esprital. Jednalo se o#marketingov! pr'zkum, kter! spo"íval ve vypln%ní dotazníku lé-
ka&em. Z#obsahu rozhodnutí bohu(el nejsou z&ejmé konkrétní otázky ani rozsah dotazníku, 
nicmén% je z&ejmé, (e se nejednalo o#obsáhlej$í dokument s#v%t$ím po"tem otázek, nebo1 byl 
léka&'m distribuován v#podob% bro(ury obsahující 40#exemplá&' dotazníku koncipovan!ch 
jako vytrhávací listy (20#pro lé"iv! p&ípravek Citalec a#20#pro lé"iv! p&ípravek Esprital). Za je-
den vypln%n! dotazník pak léka& obdr(el úhradu ve v!$i 125,- K". Za odeslání jedné bro(ury 
se v$emi vypln%n!mi dotazníky tak léka& obdr(el 5.000,- K", p&i"em( si mohl vy(ádat i#dal$í 
v!tisk bro(ury s#dotazníky. Podle názoru Ústavu p&edstavovala p&edm%tná aktivita reklamu 
na lé"ivé p&ípravky Citalec a#Esprital, nebo1 dotazníky obsa(ené v#pr'zkumu obsahovaly 
loga obou lé"iv!ch p&ípravk', informace v#podob% zkráceného souhrnu údaj' o#p&ípravku 
obou v!$e zmín%n!ch lé"iv!ch p&ípravk', informace o#zp'sobu v!deje lé"iv!ch p&ípravk' 
a#informace o#zp'sobu hrazení z#prost&edk' ve&ejného zdravotního poji$t%ní. Tyto znaky 
reklamy zam%&ené na odborníky, spole"n% s#tím, jak byl marketingov! pr'zkum celkov% 
koncipován a#zam%&en na podporu p&edepisování a#spot&eby lé"iv!ch p&ípravk' Citalec 
a#Esprital, pova(oval Ústav za jasn! d'kaz toho, (e se v#daném p&ípad% jednalo o#reklamu 
na lé"ivé p&ípravky Citalec a#Esprital, a#nikoli marketingov! pr'zkum. Navíc byla odm%na 
léka&'m vyplácena i#p&i neúplném vypln%ní dotazník'. Dal$ím d'vodem pro vyhodnocení 
marketingového pr'zkumu jako reklamy byla podle názoru Ústavu skute"nost, (e v!stupy 
z#pr'zkumu, které ú"astník &ízení v#rámci &ízení p&edlo(il, nem%ly (ádnou vypovídací hod-
notu, byly bez konkrétního v!sledku a#jednalo se v#nich o#pouh! sou"et v$ech získan!ch 
dat z#dotazník' a#popis v$eobecn% znám!ch skute"ností z#oblasti psychiatrie.

Pom%rn% mediáln% znám! byl p&ípad NIS a#marketingového pr'zkumu spole"nosti 
Valeant. V!$e finan"ních "ástek, které léka&i obdr(eli za ú"ast na NIS nebo v marke-
tingovém pr'zkumu, se v!razn% li$ila. U#NIS bylo rozp%tí od 1.600,- K" do 44.430,- K". 
U#marketingov!ch pr'zkum' od 1.900,- K" do 44.000,- K". Ústav pova(oval finan"ní 
pln%ní poskytnuté léka&'m za nezákonnou formu reklamy. Existenci reklamního ú"elu 
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od'vodnil tím, (e smlouvy, na jejich( základ% byla "innost léka&e vykonávána, byly ne-
ur"ité, vágní, a#n%kdy na nich dokonce scházel podpis n%které ze smluvních stran. Rovn%( 
pak ú"astník &ízení nebyl schopen dolo(it v$echny v!sledky NIS a#p&edlo(it vypln%né 
dotazníky odevzdané léka&i. Dokumenty, které jako v!sledky NIS p&edlo(il, byly v#na-
prosté v%t$in% p&ípad' jednostránkové dotazníky obsahující do 10#otázek t!kajících se 
zcela základních informací o#pacientovi a#jeho medikaci (nap&. v%k, váha a#pohlaví). Ústav 
tedy dovozoval, (e NIS a#marketingové pr'zkumy byly pouze zást%rkou pro poskytování 
finan"ní pobídky léka&'m.

Dal$ím byl p&ípad dotazníku t!kající se pou(ití p&ípravku Silgard. Jednalo se o#marketin-
gov! pr'zkum, v#n%m( byly sledovány parametry jako d'vody o"kování, uvedení zdroj', 
podle nich( se pacientka rozhodla pro o"kování, hodnocení ceny o"kování, sebehodnocení 
pacientky a#demografické údaje o#pacientce, v%k, nejvy$$í ukon"ené vzd%lání, rodinn! stav, 
po"et "len' domácnosti, velikost místa bydli$t%, kraj, "ist! m%sí"ní p&íjem domácnosti, rodin-
ná anamnéza v#p&ípad% onkologick!ch onemocn%ní a#p&ehled o"kování, která ji( pacientka 
podstoupila. V!$e odm%ny léka&e za zaslání jednoho vypln%ného dotazníku byla 500,- K". 
Maximální po"et dotazník' na jednoho léka&e byl 10, tedy maximální v!$e odm%ny byla 
5.000,- K" pro jednoho léka&e. Podle názoru Ústavu se v$ak v#daném p&ípad% jednalo o#reklamu 
na dan! lé"iv! p&ípravek, proto(e dotazník byl vypl.ován pacientkou, a#tedy v#zásad% léka& 
vystupoval jen jako jeho zprost&edkovatel. Léka& tak nedostal odm%nu za vypln%ní dotazníku 
(tedy za n%jakou odbornou "innost), ale pouze za aplikaci dávky p&ípravku Silgard a#vybrání 
dotazníku. Dotazník rovn%( obsahoval název lé"ivého p&ípravku a#logo reklamní agentury 
s#informací, (e zastupuje dr(itele rozhodnutí o#registraci. Rozhodnutí Ústavu v$ak bylo 
nakonec zru$eno Ministerstvem zdravotnictví, které pova(ovalo za rozhodné, (e dotazník 
byl poskytován a( pacientkám, které o"kování lé"iv!m p&ípravkem, jeho( se marketingov! 
pr'zkum t!kal, na základ% vlastního rozhodnutí podstoupily a#dotazníky (a#odm%na nabí-
zená léka&i) tak nemohly slou(it ke zv!$ení spot&eby lé"ivého p&ípravku, tedy nebyl shledán 
reklamní ú"el pr'zkumu.

Jeden z#nejznám%j$ích (alespo. mediáln%) p&ípad' &e$en!ch Ústavem byla NIS spo-
le"nosti Teva, která byla Ústavem vyhodnocena jako reklamní aktivita. Jednalo se o#NIS, 
jejím( cílem bylo ov%&it indika"ní spektrum, sná$enlivost, dávkování a#compliance pacienta 
p&i pou(ití p&ípravku s#ú"innou látkou fentanyl v#lé"b% silné chronické bolesti, která m'(e 
b!t adekvátn% zvládnuta pouze opioidními analgetiky. Studie byla &ádn% nahlá$ena Ústavu 
jako marketingová poregistra"ní studie s#ú"innou látkou fentanyl aplikovanou ve form% 
transdermální náplasti. Distribuce formulá&' (p&edání i#v!b%r) byla zaji$t%na p&ímo pro-
st&ednictvím obchodních zástupc', alternativn% byly formulá&e rozeslány po$tou. Uzavírání 
dohod o#provedení práce, resp. smluv o#dílo, bylo zpravidla zaji$t%no obchodními zástupci 
a#probíhalo p&i jeho náv$t%v% u#daného léka&e. Ústav vyhodnotil NIS jako reklamu z#násle-
dujících d'vod' – realizace NIS probíhala prost&ednictvím náv$t%v obchodních zástupc', 
prost&ednictvím realizace studií muselo dojít k#nav!$ení spot&eby lé"iv!ch p&ípravk', NIS 
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zapo"ala pouze p'l roku po dokon"ení p&edcházející studie, p&i"em( 89#% odborník' bylo 
toto(n!ch jako ve studii d&ív%j$í a#dotazníky, které v#rámci studie odborníci vypl.ovali, se 
li$ily od dotazník' p&edcházející studie minimáln%, a#to tak, (e dotazník byl pouze zjedno-
du$en v#"ásti indikace. Ústav se dále zab!val i#v!$í poskytnuté odm%ny. Vypln%ní jednoho 
dotazníku bylo odm%n%no "ástkou 1.200,- K". Celková odm%na pro ka(dého léka&e tak 
závisela na po"tech sledovan!ch pacient', pota(mo na po"tech dolo(en!ch formulá&'. 
Odhadovaná "asová náro"nost na úplné vypln%ní jednoho dotazníku byla celkem 1#hodinu. 
Ústav k#tomu uvedl, (e podle Zdravotnické ro"enky )eské republiky z#roku 2012, kterou 
vydává Ústav zdravotnick!ch informací a#statistiky )R, vychází pr'm%rná hodinová mzda 
v#závislosti na zp'sobu odm%.ování mezi 360,- a#530,- K". NIS tedy byla odm%.ována "ást-
kou více ne( dvojnásobnou, co( Ústav pova(oval za jasnou indikaci reklamního ú"elu NIS.

Z#v!$e uveden!ch p&ípad' je mo(né pova(ovat za nejd'le(it%j$í rozhodnutí t!kající 
se spole"nosti Teva, proto(e na jeho základ% Ústav následn% za"al v#samostatn!ch &íze-
ních pokutovat jednotlivé léka&e, kte&í se studie ú"astnili (pokuty byly ve v!$i od "ty& do  
sedmdesáti tisíc korun). Zde je tak vid%t p&íklad toho, (e i#kdy( je odborník pouze pasiv-
ním p&íjemcem nedovoleného prosp%chu ve vztahu k#reklam% na lé"iv! p&ípravek, m'(e 
b!t i#tak posti(en jako pachatel p&estupku podle § 8#odst. 4#a#§ 8a odst. 4#písm. c) ZoRR.

V#návaznosti na uvedené p&ípady pak Ústav shrnul skute"nosti, které posuzuje p&i vy-
hodnocování povahy NIS do pokynu UST-38. Uveden! pokyn je pouze popisn! a#konkrétní 
defini"ní znaky „reklamní“ NIS neobsahuje. V#praxi z#n%j tedy bohu(el nelze p&íli$ vycházet.

Ad b) a(c) 
Zákon o#regulaci reklamy rozli$uje sponzoring t!kající se ú"asti na odborném a#pro-

paga"ním setkání. Odborné setkání je obecn% chápáno jako událost, která je po&ádána 
n%jakou t&etí stranou (nap&. odbornou spole"ností), nikoli farmaceutickou spole"ností. 
Propaga"ní setkání je pak akce po&ádaná konkrétní farmaceutickou firmou (nap&. satelitní 
sympozium v#rámci kongresu) – setkání nav$t%vované odborníky konané za ú"elem pod-
pory p&edepisování, prodeje, v!deje nebo spot&eby lé"iv!ch p&ípravk'. Pro ob% kategorie 
setkání v$ak v#zásad% platí shodná pravidla, kdy rozsah bezplatn% poskytovaného poho$-
t%ní a#ubytování (v#souhrnu pohostinnosti) musí b!t p&im%&en!, s#ohledem na hlavní ú"el 
setkání vedlej$í, a#nesmí b!t roz$í&en na jiné osoby ne( odborníky (nap&. na jejich rodinné 
p&íslu$níky "i zdravotní sestry).

P&im%&enost poskytovaného poho$t%ní je v$ak velice individuální. Není mo(né obecn% 
&íci, co je a#co není p&im%&ené, nebo1 bude v(dy zále(et na konkrétní situaci. Ústav nap&íklad 
nepova(oval za p&im%&ené zaji$t%ní dopravy na seminá& z#Plzn% do Podbanské prost&ed-
nictvím vozidla taxislu(by za 15.660,- K" a#rovn%( ve svém rozhodnutí v#roce 2010#dosp%l 
k#záv%ru, (e ob"erstvení v#pr'm%rné v!$i 812,70#K" na osobu (jedná se o#zpr'm%rovanou 
"ástku, ze které Ústav vycházel, nebo1 v!$e ceny poho$t%ní se v#jednotliv!ch p&ípadech 
mírn% li$ila) je nep&im%&ené, a#tedy v#rozporu s#§ 5b odst. 5#ZoRR.
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Ad d) 
Poskytování reklamních vzork' je podle § 5b odst. 7#ZoRR mo(né pouze v'"i osobám 

oprávn%n!m lé"ivé p&ípravky p&edpisovat, tedy v'"i léka&'m. Lékárníci ani provozovatelé 
lékárny nesmí vzorky lé"iv!ch p&ípravk' obdr(et. S#poskytováním vzork' v$ak pom%rn% 
úzce souvisí poskytování obchodních bonus' a#slev, které má v#mnoha p&ípadech podobu 
poskytnutí ur"itého mno(ství balení p&ípravku za sní(enou cenu "i zdarma (to spí$e u#lé"i-
v!ch p&ípravk' nehrazen!ch z#ve&ejného zdravotního poji$t%ní, u#hrazen!ch p&ípravk' by 
si provozovatel lékárny p&i prodeji p&ípravku po&ízeného za 0,- K" nemohl uplatnit (ádnou 
obchodní p&irá(ku).

Poskytování obchodních bonus' jako sou"ást obchodních vztah' ("i vyjednávání o#uza-
v&ení konkrétních smluv) je t&eba odli$ovat od reklamy, nebo1 nep&edstavuje nástroj pro-
pagace p&ípravku ve smyslu zákona o#regulaci reklamy, ale je prost&edkem realizace jeho 
dodávek odb%ratel'm – tedy konkrétní obchodní "innosti (na základ% konkrétní smlou-
vy). Je t&eba vycházet z#definice reklamy, kterou nelze vykládat zp'sobem, kter! by byl 
v#rozporu s#rozumn!m uspo&ádáním vztah' ve#spole"nosti, co( je obecn! po(adavek NSS 
p&i interpretaci a#aplikaci jakéhokoliv právního pravidla. P&i ur"ování, jestli se v#daném 
p&ípad% jedná o#reklamu, "i obchodní jednání, je t&eba vycházet nejen z#obsahu a#ú"elu 
jednání, ale i#z#formy, jakou je realizováno, a#prost&edk', jak!ch je p&i n%m pou(ito (za 
obchodní jednání nelze pova(ovat jednání realizované prost&edky typick!mi pro reklamu, 
nap&. reklamními letáky). Rovn%( je v$ak nezbytné uvést, (e regulace poskytování dar' 
odborník'm nebyla evropsk!m zákonodárcem p&ijata za ú"elem regulace obchodních 
bonus' a#slev, co( je zjevné p&ímo z#textu sm%rnice 2001/83/ES, konkrétn% z#dikce "l. 
94#odst. 4:

„)lánek 94
1.  V(rámci propagace lé"iv%ch p!ípravk& ur"ené osobám zp&sobil%m je p!edepisovat nebo 

vydávat smí b%t dodány, nabídnuty nebo p!islíbeny takov%m osobám dary, pen'$ité 
v%hody nebo v'cn% prosp'ch pouze tehdy, mají-li zanedbatelnou hodnotu a(v%znam 
pro léka!skou "i lékárenskou praxi.

2.  Náklady na pohostinnost vzniklé v(souvislosti s(akcemi na podporu prodeje se musí 
v$dy p!ísn' omezovat na sv&j hlavní ú"el a(nesm'jí se vztahovat na jiné osoby ne$ 
zdravotnické pracovníky.

3.  Osoby zp&sobilé p!edepisovat nebo vydávat lé"ivé p!ípravky nesm'jí vy$adovat nebo p!ijí-
mat $ádné v%hody, které jsou podle odstavce 1(zakázány nebo jsou v(rozporu s(odstavcem 2.

4.  Stávající opat!ení nebo obchodní zvyklosti v("lensk%ch státech t%kající se cen, ziskov%ch 
rozp'tí a(slev nejsou odstavci 1, 2(a(3(dot"eny.“

Jak je patrné, evropsk! zákonodárce nem%l v#úmyslu vztáhnout ustanovení t!kající 
se#zákazu poskytování dar' na b%(né sou"ásti obchodních vztah', mezi které se &adí 
práv% smluvní ujednání t!kající se slev "i bonus'. Proto(e je §#5b odst. 4#ZoRR v!sled-
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kem transpozice "l. 94#sm%rnice 2001/83/ES, je t&eba p&i jeho intepretaci brát v#potaz ve 
sm%rnici jednozna"n% vyjád&en! úmysl neregulovat cenové podmínky dodávek lé"ivého 
p&ípravku.

Co se t!ká ostatních po(adavk' na reklamu zam%&enou na odborníky, pro úplnost je 
vhodné zmínit i#pravidla t!kající se obsahu reklamních materiál' a#náv$t%v obchodních 
zástupc', by1 ve vztahu k#nim lékárník a#provozovatel lékárny vystupují jako zcela pasivní 
adresáti reklamy a#nedodr(ení po(adavk' na obsah materiálu není spojeno s#mo(n!m 
postihem adresáta reklamy. Ka(dá reklama musí obsahovat:

a)  p&esné, aktuální, prokazatelné a#dostate"n% úplné údaje umo(.ující odborník'm 
vytvo&it si vlastní názor o#terapeutické hodnot% lé"ivého p&ípravku; údaje p&evzaté 
z#odborn!ch publikací nebo z#odborného tisku musí b!t p&esn% reprodukovány a#musí 
b!t uveden jejich zdroj,

b)  základní informace podle schváleného souhrnu údaj' o#p&ípravku, v"etn% data schvá-
lení nebo poslední revize,

c)  informaci o#zp'sobu v!deje lé"ivého p&ípravku podle rozhodnutí o#registraci,
d)  informaci o#zp'sobu hrazení z#prost&edk' ve&ejného zdravotního poji$t%ní.
Podle § 5b odst. 3#ZoRR musí obchodní zástupce p&i ka(dé náv$t%v% provedené za ú"e-

lem reklamy lé"ivého p&ípravku p&edat nav$tívenému odborníkovi SPC p&ípravku, kter! je 
p&edm%tem reklamy, a#informaci o#zp'sobu hrazení tohoto lé"ivého p&ípravku z#ve&ejného 
zdravotního poji$t%ní. Jakékoliv reklamní materiály, které obchodní zástupce odborníkovi 
b%hem náv$t%vy p&edá, musí spl.ovat obsahové po(adavky na reklamní materiály, jak byly 
vyjmenovány v!$e.

10.7. Veterinární lé!ivé p&ípravky
Co se t!ká veterinárních lé"iv!ch p&ípravk', i#p&esto(e jsou tyto upraveny shodn!m záko-

nem jako lé"ivé p&ípravky (by1 ob% právní úpravy vycházejí ze dvou rozdíln!ch evropsk!ch 
sm%rnic), tedy zákonem o#lé"ivech, míra regulace reklamy je u#nich diametráln% odli$ná. 
Zákon o#regulaci reklamy se veterinárními lé"iv!mi p&ípravky zab!vá v#§ 5h, kter! obsa-
huje toliko omezení reklamy na $irokpu ve&ejnost. Podle uvedeného ustanovení platí, (e 
p&edm%tem reklamy zam%&ené na $irokou ve&ejnost nesmí b!t veterinární lé"ivé p&ípravky, 
které podle rozhodnutí o#registraci mohou b!t vydávány pouze na léka&sk! p&edpis, nebo 
veterinární lé"ivé p&ípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky. Jiná regulace se 
zde neuplatní, tedy jakákoliv jejich prezentace bude posuzována pouze z#hlediska spln%ní 
obecn!ch po(adavk' na reklamu (tedy primárn% zákaz nekal!ch obchodních praktik a#sou-
lad s#dobr!mi mravy). Nad rámec zákonné úpravy Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparát' a#lé"iv vydal dva pokyny obsahující doporu"ení t!kající se obsahu reklamy 
(ÚSKVBL/UST- 1/2011#Rev. 1#a#ÚSKVBL/REG - 01/2018). S#ohledem na sv'j doporu"ující 
charakter v$ak nestanovují (ádné povinnosti nad rámec zákona o#regulaci reklamy, které 
by byly pro adresáty právní úpravy závazné.
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10.8. Základní podmínky propagace ostatního sortimentu lékárny
Sortiment b%(né lékárny ji( dávno není tvo&en jen lé"iv!mi p&ípravky. Portfolio nabíze-

n!ch v!robk' ka(dé lékárny je "ím dál $ir$í a#zahrnuje celou &adu v!robk', které bychom 
mohli zjednodu$en% ozna"it jako „v!robky pro zdraví a#krásu“. Mimo lé"ivé p&ípravky, 
o#kter!ch bylo pojednáno v!$e, se do této mno(iny &adí zejména zdravotnické prost&edky, 
dopl.ky stravy, kosmetické p&ípravky a#biocidní p&ípravky. Ka(dá z#t%chto kategorií v!robk' 
má vlastní legislativní pravidla a#omezení t!kající se nejen slo(ení, v!roby "i distribuce, 
ale rovn%( i#propagace a#reklamy.

P&ed samotn!m v!kladem t!kajícím se jednotliv!ch kategorií v!robk' je t&eba se alespo. 
stru"n% zmínit o#problematice tzv. „hrani"ních v!robk'“, která úzce souvisí s#legislativní 
regulací jednotliv!ch kategorií. Jak bude podrobn%ji rozpásáno ní(e, v$echny zmín%né 
kategorie v!robk' mají ur"it! vztah k#lidskému t%lu. By1 jsou si definice jednotliv!ch v!-
robk' "asto podobné, v#podstatn!ch detailech se li$í tak, aby jednotlivé kategorie v!robk' 
byly pokud mo(no jednozna"n% navzájem odli$eny. St%(ejní je v#tomto ohledu definice 
lé"ivého p&ípravku obsa(ená v#§ 2#odst. 1#ZoL:

„§ 2
(1) Lé"iv%m p!ípravkem se rozumí
a)  látka nebo kombinace látek prezentovaná s(tím, $e má lé"ebné nebo preventivní vlast-

nosti v(p!ípad' onemocn'ní lidí nebo zví!at, nebo
b)  látka nebo kombinace látek, kterou lze pou$ít u(lidí nebo podat lidem nebo pou$ít 

u(zví!at "i podat zví!at&m, a(to bu* za ú"elem obnovy, úpravy "i ovlivn'ní fyziologic-
k%ch funkcí prost!ednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického 
ú"inku nebo za ú"elem stanovení léka!ské diagnózy.“

Jak je patrné, skládá se p&edm%tné ustanovení ze dvou "ástí obsa(en!ch pod písmeny 
a) a#b). Ob% tyto "ásti p&edstavují samostatnou definici lé"ivého p&ípravku, p&i"em( jedna 
z#nich pova(uje za lé"iv! p&ípravek v!robek, kter! je prezentován s#tím, (e má lé"ebné 
nebo preventivní vlastnosti – tedy základním kritériem je zp'sob prezentace v!robku, 
a#druhá pak za lé"iv! p&ípravek pova(uje ka(d! v!robek, kter! je mo(né pou(ít k#obnov%, 
úprav% "i ovlivn%ní fyziologick!ch funkcí prost&ednictvím farmakologického, imunolo-
gického nebo metabolického ú"inku nebo za ú"elem stanovení léka&ské diagnózy – zde je 
základním kritériem funkce v!robku. Jin!mi slovy za lé"iv! p&ípravek je t&eba z#právního 
hlediska pova(ovat nejen v!robek, kter! skute"n% slou(í k#lé"b% a#je jako takov! pou(íván, 
n!br( i#v!robek, kter! v'bec (ádné lé"ivé vlastnosti nemá, nicmén% je tak prezentován, 
a#rovn%( i#jak!koliv v!robek, kter! s#ohledem na své slo(ení a#ú"inky reáln% p'sobí na 
lidsk! organismus a#m%ní jeho b%(né fungování (tuto skute"nost uvádí v!slovn% i#SD EU 
v#bod% 13#rozsudku ze dne 16. 4. 1991, Upjohn I., C-112/89, Recueil, s. I-01703).

Pro" je definice lé"ivého p&ípravku st%(ejní? Má toti( obecn% ochrannou funkci. 
Jejím ú"elem je zachytit v$echny v!robky deklarující lé"ebné vlastnosti, pop&. v!robky 
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obsahující látky mající reáln! vliv na lidsk! organismus. Tedy nap&íklad v!robek, 
kter! by jinak spadal mezi dopl.ky stravy, m'(e b!t pova(ován za lé"iv! p&ípravek 
v#p&ípad%, (e bude propagován zp'sobem, kter! ve spot&ebiteli bude vzbuzovat do-
jem, (e je ur"en k#lé"b%, nebo zdravotnick! prost&edek obsahující pouze látky mající 
farmakologick! ú"inek, tedy bude p'sobit zp'sobem, kter! není v#souladu s#jeho 
legislativní definicí.

10.8.1. Zdravotnické prost+edky
Zdravotnické prost&edky se ze v$ech skupin v!robk' sv!mi ú"elem pou(ití nejvíce po-

dobají lé"iv!m p&ípravk'm. Jedná se o#toti( o#v!robky, které podle své definice nemají 
pouze pov$echn! prosp%$n! vliv na lidsk! organismus, n!br( které mohou p&ímo slou(it 
k#lé"b% ur"itého onemocn%ní. Definice zdravotnického prost&edku je obsa(ena v#§ 2#odst. 1 
zákona ". 268/2014#Sb., o#zdravotnick!ch prost&edcích a#o#zm%n% zákona ". 634/2004#Sb., 
o#správních poplatcích, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále jen „zákon o#zdravotnick!ch 
prost&edcích“ "i „ZoZP“):

„§ 2
(1) Zdravotnick%m prost!edkem se rozumí nástroj, p!ístroj, za!ízení, programové vy-

bavení v"etn' programového vybavení ur"eného jeho v%robcem ke specifickému pou$ití 
pro diagnostické nebo lé"ebné ú"ely a(nezbytného ke správnému pou$ití zdravotnického 
prost!edku, materiál nebo jin% p!edm't, ur"ené v%robcem pro pou$ití u("lov'ka za ú"elem

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, lé"by nebo mírn'ní onemocn'ní,
b)  stanovení diagnózy, monitorování, lé"by, mírn'ní nebo kompenzace poran'ní nebo 

zdravotního posti$ení,
c)  vy#et!ování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického pro-

cesu, nebo
d)  kontroly po"etí,
 a(které nedosahují své hlavní zam%#lené funkce v(lidském t'le nebo na jeho povrchu 
 farmakologick%m, imunologick%m nebo metabolick%m ú"inkem; jejich funkce v#ak 
 m&$e b%t takov%mi ú"inky podpo!ena.“
S#ohledem na skute"nost, (e od 26. kv%tna 2020#bude pln% ú"inné na&ízení Evropského 

parlamentu a#Rady (EU) 2017/745#ze dne 5. dubna 2017#o#zdravotnick!ch prost&edcích, 
zm%n% sm%rnice 2001/83/ES, na&ízení (ES) ". 178/2002#a#na&ízení (ES) ". 1223/2009#a#o#zru-
$ení sm%rnic Rady 90/385/EHS a#93/42/EHS (dále jen „na&ízení ". 2017/745“), které v# plném 
rozsahu nahrazuje v!$e uvedenou právní úpravu, je t&eba uvést i#definici uvedenou v#n%m 
("l. 2#odst. 1):

„Zdravotnick%m prost!edkem se rozumí nástroj, p!ístroj, za!ízení, software, implantát, 
"inidlo, materiál nebo jin% p!edm't ur"ené v%robcem k(pou$ití, samostatn' nebo v(kombi-
naci, u(lidí k(jednomu nebo n'kolika z(t'chto konkrétních lé"ebn%ch ú"el&:

– diagnostika, prevence, monitorování, predikce, prognóza, lé"ba nebo mírn'ní nemoci,
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–  diagnostika, monitorování, lé"ba, mírn'ní nebo kompenzace poran'ní nebo zdravot-
ního posti$ení,

–  vy#et!ování, náhrady nebo úpravy anatomické struktury nebo fyziologického "i pato-
logického procesu nebo stavu,

–  poskytování informací prost!ednictvím vy#et!ení in vitro, pokud jde o(vzorky pocházející 
z(lidského t'la, v"etn' darovan%ch orgán&, krve a(tkání,

–  kter% nedosahuje svého hlavního ur"eného ú"inku v(lidském t'le nebo na jeho povrchu 
farmakologick%mi, imunologick%mi ani metabolick%mi ú"inky, jeho$ funkce v#ak m&$e 
b%t takov%mi ú"inky podpo!ena.

Za zdravotnické prost!edky se pova$ují rovn'$ tyto v%robky:
–  prost!edky ur"ené ke kontrole nebo podpo!e po"etí,
–  v%robky speciáln' ur"ené k("i#t'ní, dezinfekci nebo sterilizaci prost!edk& uveden%ch 

v("l. 1(odst. 4(a(prost!edk& uveden%ch v(prvním pododstavci tohoto bodu.“
Jak je z&ejmé, definice zdravotnického prost&edku je co do popisu vlastností v!robku 

a#jejich ú"elu konkrétn%j$í a#mí&í i#na oblasti lidského zdraví, které stojí mimo kategorii lé-
"iv!ch p&ípravk' (nap&. kompenzace zdravotního posti(ení). Nicmén% v#podstatn!ch zna-
cích se definice obou kategorií v!robk' p&ekr!vají. Jak zdravotnické prost&edky, tak lé"ivé 
p&ípravky toti( legáln% mohou slou(it k#lé"b%, prevenci "i stanovení diagnózy. Rozli$ování 
mezi ob%ma kategoriemi je tak t&eba provést s#ohledem na jejich funkci, tedy na ú"el, 
k#jakému mají slou(it, a#na zp'sob, jak!m takového ú"elu mají dosahovat. Zdravotnické 
prost&edky oproti lé"iv!m p&ípravk'm nesmí dosahovat své hlavní zam!$lené funkce far-
makologick!m, imunologick!m "i metabolick!m ú"inkem. Tyto ú"inky mohou p'sobit 
pouze podp'rn% – nap&. hlavním ú"elem koronárního stentu obsahujícího antibiotickou 
látku je roztáhnout koronární tepnu. Antibiotické p'sobení p&idané látky má k#této hlavní 
funkci pouze podp'rn! ú"inek. Je jak!msi benefitem oproti jin!m stent'm, nikoli hlavním 
d'vodem, pro kter! je samotn! stent pou(it. By1 se rozdíl mezi zdravotnick!mi prost&ed-
ky a#lé"iv!mi p&ípravky m'(e zdát jako jednozna"n!, v#praxi je "asto velmi obtí(né ob% 
kategorie odli$it, nebo1 m'(e b!t sporné, jak!m zp'sobem v!robek své zam!$lené funkce 
dosahuje. Velmi spornou je kup&íkladu skupina osmotick!ch laxativ, u#kter!ch není dosud 
jednozna"ná shoda na tom, zda je jejich p'sobení metabolické, "i fyzikální. Rovn%( v#celé 
&ad% p&ípad' m'(e b!t matoucí i#forma, v#ní( se v!robek prodává, nebo1 zdravotnick! 
prost&edek nemusí b!t nutn% pouze p&ístroj "i n%jaké technické za&ízení, n!br( i#tableta. 

Pro mnoho lidí je tak p&ekvapující skute"nost, (e t&eba aktivní uhlí (carbo activatus) 
je podstatou své funkce zdravotnick!m prost&edkem, nebo1 své hlavní zam!$lené funkce 
dosahuje "ist% mechanicky – absorpcí $kodliv!ch látek a# jejich následn!m vylou"ením 
z#t%la.

Propagace zdravotnick!ch prost&edk' není v#sou"asné dob% speciáln% regulována. Po-
u(ijí se tedy pouze zcela obecná omezení obsa(ená v#zákon% o#regulaci reklamy (zejména 
zákaz reklamy jako nekalé obchodní praktiky). Není zakázána srovnávací reklama na $i-
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rokou ve&ejnost, není omezeno ani poskytování vzork' "i dar'. V#porovnání s#lé"iv!mi 
p&ípravky je regulace reklamy velice mírná.

Tento stav p&íli$ nem%ní ani na&ízení ". 2017/745, kde je reklama upravena jen okrajov% 
v#"l. 7:

„P!i ozna"ování prost!edk&, poskytování návod& k(jejich pou$ití a(jejich dodávání na trh 
a(uvád'ní do provozu, jako$ i(p!i reklamách na tyto prost!edky je zakázáno pou$ívat text, 
názvy, ochranné známky, vyobrazení a(figurativní nebo jiné symboly, které by mohly u$ivatele 
nebo pacienta uvést v(omyl, pokud jde o(ur"en% ú"el, bezpe"nost a(ú"innost prost!edku, tím, $e:

a) p!ipisují prost!edku funkce a(vlastnosti, které dan% prost!edek nemá,
b)  vytvá!ejí klamnou p!edstavu ohledn' lé"by nebo diagnózy, funkcí nebo vlastností, 

které dan% prost!edek nemá,
c)  neinformují u$ivatele "i pacienta o(pravd'podobném riziku spojeném s(pou$íváním 

daného prost!edku v(souladu s(jeho ur"en%m ú"elem,
d)  navrhují odli#né zp&soby pou$ití prost!edku ne$ ty, o(nich$ je uvedeno, $e tvo!í sou"ást 

ur"eného ú"elu, jeho$ se t%kalo provedené posouzení shody.“
Jak je patrné, jedná se pouze o#zp&esn%ní obecn!ch po(adavk' na neklamavost rekla-

my. Zmínit je v$ak t&eba jednu skute"nou novinku a#tou je povinnost uvád%t na v$ech 
propaga"ních materiálech identifika"ní "íslo oznámeného subjektu (notifikované osoby), 
kter! pro propagovan! zdravotnick! prost&edek vydal certifikát ("l. 20#odst. 5#na&ízení  
". 2017/745).

10.8.2. Dopl/ky stravy
Dopl.ky stravy jsou specifickou kategorií potravin. Jejich vymezení je obsa(eno  

v#§ 2#písm. g) zákona ". 110/1997#Sb., o#potravinách a#tabákov!ch v!robcích a#o#zm%n% 
a#dopln%ní n%kter!ch souvisejících zákon', ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' (dále jen „zákon 
o#potravinách“):

„g)  Dopl+kem stravy je potravina, jejím$ ú"elem je dopl+ovat b'$nou stravu a(která je 
koncentrovan%m zdrojem vitamin& a(minerálních látek nebo dal#ích látek s(nutri"ním 
nebo fyziologick%m ú"inkem, obsa$en%ch v(potravin' samostatn' nebo v(kombinaci, 
ur"ená k(p!ímé spot!eb' v(mal%ch odm'!en%ch mno$stvích.“

Rozdíl mezi dopl.ky stravy a#lé"iv!mi p&ípravky je t&eba spat&ovat p&edev$ím v#jejich 
ú"elu pou(ití. Dopl.ky stravy, jak ji( definice nazna"uje, slou(í k#dopln%ní b%(né stravy, 
tedy k#udr(ování normálního stavu lidského organismu. Lé"ivé p&ípravky na druhou stra-
nu slou(í k#lé"b% "i prevenci konkrétního onemocn%ní. Je v$ak t&eba zd'raznit, (e v#celé 
&ad% p&ípad' je nedostatek ur"it!ch látek v#organismu (nap&. vitamin' "i minerálních 
látek) mo(né pova(ovat za onemocn%ní, tedy dopl.ováním t%chto látek v#zásad% dochází 
k#prevenci vzniku onemocn%ní. Je tak pom%rn% "asté, (e jeden v!robek s#tém%& toto(n!m 
slo(ením je zcela legáln% klasifikován a#uvád%n na trh jako dopln%k stravy a#zárove. i#jako 
lé"iv! p&ípravek (nap&. lé"iv! p&ípravek Celaskon). Je toti( nesporné, (e i#re(imové opat&ení 
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spo"ívající nap&. v#diet% m'(e mít v#n%kter!ch p&ípadech stejné ú"inky na zdravotní stav, 
jako farmakoterapie. 

Z#tohoto hlediska je tak d'sledné rozli$ování mezi dopl.ky stravy a#lé"iv!mi p&ípravky 
v#praxi "asto nemo(né, nebo1 nelze v#ka(dém p&ípad% zcela p&esn% stanovit, do jaké kon-
centrace látky je v!robek je$t% dopl.kem stravy a#od jaké je ji( naopak mo(né jej pou(ít 
v!hradn% k#lé"b%. Rozhodující je "asto jen rozhodnutí v!robce, v#jaké kategorii v!robek 
na trh uvede.

Rozli$ování mezi dopl.ky stravy a#lé"iv!mi p&ípravky se tak v#naprosté v%t$in% p&ípad' 
d%je na poli jejich prezentace. Zatímco lé"ivé p&ípravky jsou na základ% zákona ur"eny 
k#lé"b% "i prevenci ur"itého onemocn%ní, jsou tak i#zcela logicky prezentovány. Dopl.ky 
stravy naopak k#lé"b% ur"eny b!t nemohou (mají za úkol pouze dopl.ovat b%(nou stravu) 
a#nelze je tak ani prezentovat. Práv% tato skute"nost je nejd'le(it%j$í z#hlediska regulace 
reklamy na dopl.ky stravy. Podle § 5d odst. 1#a( 4#ZoRR pak platí:

„§ 5d
(1)  V(reklam' na potraviny mohou b%t uvedena v%$ivová nebo zdravotní tvrzení za 

podmínek p!ímo pou$itelného p!edpisu Evropské unie 21a).
(2)  Reklama na potraviny 22) musí spl+ovat po$adavky stanovené zákonem o(potravinách 

a(tabákov%ch v%robcích 41), zejména pokud jde o(uvedení informace nazna"ující, $e 
zem' p&vodu potraviny je )eská republika, p!ímo pou$iteln%m p!edpisem Evropské 
unie o(poskytování informací o(potravinách spot!ebitel&m 39) a(p!ímo pou$iteln%mi 
p!edpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro pou$ití ozna"ení p&vodu, zem'-
pisn%ch ozna"ení a(tradi"ních v%raz& 40).

(3)  Reklama na dopln'k stravy 23b) musí obsahovat z!eteln%, v(p!ípad' ti#t'né reklamy 
dob!e "iteln%, text „dopln'k stravy“.

Bli($í podmínky prezentace dopl.k' stravy (potravin obecn%) pak stanovuje "l. 7#na&ízení 
Evropského parlamentu a#Rady (EU) ". 1169/2011#ze dne 25. &íjna 2011#o#poskytování 
informací o#potravinách spot&ebitel'm:

„)lánek 7
Uvád'ní nezavád'jících informací

1. Informace o(potravinách nesm'jí b%t zavád'jící, zejména:
a)  pokud jde o(charakteristiky potraviny a(zvlá#t' o(její povahu, toto$nost, vlastnosti, 

slo$ení, mno$ství, trvanlivost, zemi p&vodu nebo místo provenience, zp&sob v%roby 
nebo získání,

b) p!ipisováním ú"ink& nebo vlastností, které dot"ená potravina nemá,
c)  vyvoláváním dojmu, $e dot"ená potravina má zvlá#tní charakteristiky, pokud v#echny 

podobné potraviny mají ve skute"nosti stejné charakteristiky, zejména v%slovn%m zd&-
raz+ováním p!ítomnosti nebo nep!ítomnosti ur"it%ch slo$ek nebo $ivin,
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d)  vyvoláváním dojmu na základ' vzhledu, popisu nebo vyobrazení, $e je p!ítomna ur"itá 
potravina nebo slo$ka, a"koli ve skute"nosti byla ur"itá p!irozen' se vyskytující sou"ást 
nebo b'$n' pou$ívaná slo$ka v(této potravin' nahrazena odli#nou sou"ástí nebo slo$kou.

2. Informace o(potravin' musí b%t p!esné, jasné a(spot!ebitel&m snadno srozumitelné.
3.  S(v%hradou odchylek stanoven%ch v(právních p!edpisech Unie, které se vztahují na 

p!írodní minerální vody a(na potraviny ur"ené pro zvlá#tní v%$ivu, nesm'jí informace 
o(potravin' p!ipisovat jakékoli potravin' vlastnosti umo$+ující zabránit ur"ité lidské 
nemoci, zmírnit ji nebo ji vylé"it ani na tyto vlastnosti odkazovat.

4. Odstavce 1, 2(a(3(se rovn'$ pou$ijí na:
a) související reklamu,
b)  obchodní úpravu potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, pou$ité obalové materiály, 

zp&sob jejich uspo!ádání a(místo vystavení.“
Dále je pak t&eba zmínit i#povinnosti t!kající se pou(ívání v!(ivov!ch a#zdravotních 

tvrzení, zejména obecné zásady obsa(ené v#"l. 3#na&ízení Evropského parlamentu a#Rady 
(ES) ". 1924/2006#ze dne 20. prosince 2006#o#v!(ivov!ch a#zdravotních tvrzeních p&i 
ozna"ování potravin:

„)lánek 3
Obecné zásady pro v#echna tvrzení

V%$ivová a(zdravotní tvrzení lze p!i ozna"ování a(obchodní úprav' potravin a(v(reklam' 
na potraviny uvád'né na trh ve Spole"enství pou$ívat pouze v(p!ípad', $e jsou v(souladu 
s(tímto na!ízením.

Ani$ jsou dot"eny sm'rnice 2000/13/ES a(84/450/EHS, nesm'jí v%$ivová a(zdravotní 
tvrzení

a) b%t nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá,
b) vyvolávat pochybnosti o(bezpe"nosti nebo v%$ivové p!im'!enosti jin%ch potravin,
c)  nabádat k(nadm'rné konzumaci ur"ité potraviny nebo nadm'rnou konzumaci omlouvat,
d)  uvád't nebo nazna"ovat ani z(nich nesmí vypl%vat, $e vyvá$ená a(r&znorodá strava 

nem&$e obecn' zajistit p!im'!ené mno$ství $ivin. Odchylky za ú"elem zm'ny jin%ch ne$ 
podstatn%ch prvk& tohoto na!ízení jeho dopln'ním v(p!ípad' $ivin, jejich$ dostate"né 
mno$ství nem&$e b%t vyvá$enou a(r&znorodou stravou zaji#t'no, v"etn' podmínek 
jejich pou$ití, se p!ijímají regulativním postupem s(kontrolou podle "l. 25(odst. 3(s(p!i-
hlédnutím ke zvlá#tním podmínkám v("lensk%ch státech,

e)  odkazovat na zm'ny t'lesn%ch funkcí, které by mohly u(spot!ebitel& vzbuzovat strach 
nebo které by mohly zneu$ívat jejich strachu, pomocí textu nebo prost!ednictvím ob-
razového, grafického "i symbolického znázorn'ní.“

Uvedené po(adavky jsou pak podle "l. 1#odst. 2#citovaného na&ízení platné i#pro reklamu. 
Tedy v#p&ípad% reklamy na dopl.ky stravy je t&eba tyto prezentovat v#souladu se schvá-
len!mi zdravotními a#v!(ivov!mi tvrzeními a#zp'sobem, kter! nebude pro spot&ebitele 
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zavád%jící a#klamav!. Nap&íklad v!$e zmín%n! Celaskon je na trhu dostupn! i#ve form% 
dopl.ku stravy. Jako dopln%k stravy je tak mo(né jej prezentovat pouze s#n%kter!m schvá-
len!m zdravotním tvrzením – nap&íklad „Vitamin C p!ispívá k(normální funkci imunitního 
systému“. Proto(e ale prezentace nesmí b!t zavád%jící, nemohli bychom o#Celaskonu tvrdit, 
(e imunitu zvy$uje, pop&. nazna"ovat, (e pokud budeme u(ívat Celaskon, nebudeme ne-
mocní, proto(e to ze zdravotního tvrzení nevypl!vá. Vitamin C ve form% dopl.ku stravy 
pouze p&ispívá k#normální funkci imunitního systému, není v$ak sám o#sob% prost&edkem 
prevence "i lé"by konkrétního onemocn%ní.

10.8.3.  Kosmetické p+ípravky
Definice kosmetického p&ípravku je obsa(ena v#"l. 2#odst. 1#písm. a) na&ízení Evropského 

parlamentu a#Rady (ES) ". 1223/2009#ze dne 30. listopadu 2009#o#kosmetick!ch p&ípravcích:
„Kosmetick%m p!ípravkem je jakákoli látka nebo sm's ur"ená pro styk s(vn'j#ími "ástmi lid-

ského t'la (poko$kou, vlasov%m systémem, nehty, rty, vn'j#ími pohlavními orgány) nebo se zuby 
a(sliznicemi ústní dutiny, v%hradn' nebo p!evá$n' za ú"elem jejich "i#t'ní, parfemace, zm'ny 
jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udr$ování v(dobrém stavu nebo úpravy t'lesn%ch pach&.“

Jak je patrné, rozdíl mezi kosmetick!mi p&ípravky a#lé"iv!mi p&ípravky spo"ívá p&ede-
v$ím v#jejich ur"eném ú"elu pou(ití. Zatímco lé"ivé p&ípravky mohou b!t ur"eny k#lé"b% 
"i prevenci onemocn%ní, kosmetické p&ípravky nikoli. Podstatné je, (e kosmetické p&íprav-
ky mohou sv!ch ú"ink' dosahovat lokáln%, a#to na místech konkrétn% specifikovan!ch 
na&ízením. Nemohou tak mít systémov! ú"inek "i p'sobit jakkoliv do hloubky. Z#tohoto 
d'vodu tak kosmetick! p&ípravek nem'(e reáln% prezentovat vlastnosti spo"ívající v#p'-
sobení na klouby "i vnit&ní orgány, ale v(dy pouze na vrchní "ásti lidského t%la. S#ohledem 
na vymezen! rozsah pou(ití kosmetick!ch p&ípravk' je z&ejmé, (e prezentace lé"ebn!ch 
vlastností není p&ípustná.

10.8.4. Biocidní p+ípravky
Biocidní p&ípravky jsou specifickou kategorií v!robk', jejich( ú"elem není p&ímo pé"e 

o#lidské t%lo "i zdraví, ale které mají k#v!$e uveden!m kategoriím v!robk' velice blízko. 
Jsou upraveny zejména v#na&ízení Evropského parlamentu a#Rady (EU) ". 528/2012#ze dne 
22. kv%tna 2012#o#dodávání biocidních p&ípravk' na trh a#jejich pou(ívání, které v#"l. 3 
písm. a) definuje biocidní p&ípravek následujícím zp'sobem:

„–  jakákoli látka nebo sm's ve form', v(jaké se dodává u$ivateli, skládající se z(jedné nebo 
více ú"inn%ch látek nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvá!ející, ur"ené 
k(ni"ení, odpuzování a(zne#kod+ování jakéhokoliv #kodlivého organismu, k(zabrán'ní 
p&sobení tohoto organismu nebo dosa$ení jiného regula"ního ú"inku na tento organis-
mus jak%mkoliv zp&sobem jin%m ne$ pouh%m fyzick%m nebo mechanick%m p&sobením,

–  jakákoli látka nebo sm's vytvo!ená z(látek nebo sm'sí, na které se nevztahuje první od-
rá$ka, pou$ité s(úmyslem zni"ení, odpuzování a(zne#kod+ování jakéhokoliv #kodlivého 
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organismu, k(zabrán'ní p&sobení tohoto organismu nebo dosa$ení jiného regula"ního 
ú"inku na #kodliv% organismus jak%mkoliv jin%m zp&sobem ne$ pouh%m fyzick%m 
nebo mechanick%m p&sobením,

–  o#et!en% p!edm't, kter% má primární biocidní funkci, se pova$uje za biocidní p!ípravek.“
Jak je patrné, ú"elem biocidních p&ípravk' je p'sobit na externí faktory (organismy) 

p'sobící na "lov%ka. Do této kategorie spadají zejména r'zné dezinfek"ní prost&edky a#re-
pelenty. Jak je z#uvedeného ú"elu pou(ití biocidních p&ípravk' z&ejmé, tyto nemohou b!t 
ur"eny k#lé"b%. Nelze tak za biocidní p&ípravek pova(ovat nap&. $ampon proti v$ím, nebo1 
zav$ivení je onemocn%ní podle mezinárodní klasifikace nemocí, tedy m'(e b!t lé"eno 
pouze lé"iv!mi p&ípravky "i zdravotnick!mi prost&edky. Zde je t&eba blí(e rozvést mo(né 
p&ekryvy mezi biocidními p&ípravky a#vybran!mi kategoriemi jin!ch v!robk', nebo1 se 
v#praxi pom%rn% "asto vyskytují a#v#zásad% je mo(né, aby jeden obdobn! v!robek (samo-
z&ejm% bude zále(et na konkrétním slo(ení a#zp'sobu ú"inku) byl na trhu zcela legáln% 
v#r'zn!ch kategoriích a#li$il se pouze ú"elem svého pou(ití.

Nap&íklad $ampon proti v$ím m'(e mít následující varianty:
•  $ampon k#odpuzování v$í – biocidní p&ípravek (regula"ní ú"inek vlastní biocidním 

p&ípravk'm),
•  $ampon k#mytí vlas' od v$í – kosmetick! p&ípravek (mytí zahuben!ch v$í, tedy "ist%ní 

poko(ky a#vlas' – kosmetická funkce),
•  $ampon k#hubení/odstra.ování v$í "i k#lé"b% zav$ivení – lé"iv! p&ípravek nebo zdravot-

nick! p&ípravek (zde bude zále(et na konkrétním zp'sobu ú"inku; pokud bude ú"inek 
mechanick!, nap&. zadu$ení v$í, bude se jednat o#zdravotnick! prost&edek, pokud bude 
ú"inek farmakologick!, by1 bude takto v!robek p'sobit na v$i, a#nikoli na "lov%ka, pak 
se bude jednat o#lé"iv! p&ípravek).

Specifická omezení vztahující se na reklamu na biocidní p&ípravky jsou pak obsa(ena 
v#"l. 72#v!$e uvedeného na&ízení:

„)lánek 72
Reklama

1.  Ka$dá reklama na biocidní p!ípravek musí krom' souladu s( na!ízením (ES)  
". 1272/2008(zahrnovat v'ty: „Pou$ívejte biocidy bezpe"n%m zp&sobem. P!ed pou$itím 
si v$dy p!e"t'te ozna"ení a(informace o(p!ípravku.“ Tyto v'ty musí b%t v(rámci celé 
reklamy jasn' rozli#itelné a("itelné.

2.  Inzerenti mohou nahradit slovo „biocidy“ v(p!edepsan%ch v'tách jednozna"n%m od-
kazem na inzerovan% typ p!ípravku.

3.  Reklamy na biocidní p!ípravky nesm'jí informovat o(p!ípravku zp&sobem, kter% je 
zavád'jící z(hlediska rizik p!ípravku pro zdraví lidí nebo zví!at nebo pro $ivotní 
prost!edí nebo z(hlediska jeho ú"innosti. V($ádném p!ípad' nesmí reklama na bio-
cidní p!ípravek obsahovat údaje „biocidní p!ípravek s(nízk%m rizikem“, „netoxick%“, 
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„ne#kodn%“, „p!írodní“, „#etrn% k($ivotnímu prost!edí“, „#etrn% ke zví!at&m“ nebo jiné 
podobné údaje.“

10.9. Praktické problémy p&i spole!né propagaci r*zn"ch kategorií 
v"robk* v$lékárn%

Jak je z#v!$e uvedeného patrné, v!robky spadající do#jednotliv!ch kategorií jsou na trh 
uvád%ny za odli$n!m ú"elem (s#v!jimkou lé"iv!ch p&ípravk' a#zdravotnick!ch prost&edk', 
které mají v#zásad% obdobn! ú"el pou(ití a#li$í se pouze mechanismem, kter!m tohoto 
ú"elu dosahují). Nem%lo by tak v#rámci jejich propagace docházet k#jejich p&ekr!vání 
"i zam%.ování. Nej"ast%ji dochází v#praxi k#pochybení p&i prezentaci dopl.k' stravy 
a#kosmetick!ch p&ípravk', které jsou "asto prezentovány jako v!robky zp'sobilé lé"it 
ur"ité onemocn%ní "i stav, a#to jak p&ímo, "i nep&ímo a#jsou tak zam%.ovány s#lé"iv!mi 
p&ípravky. K#tomuto stavu nemusí dojít jen na úrovni v!robce, kter! nap&íklad pou(ije 
nevhodné formulace v#rámci popisu vlastností dopl.ku stravy "i kosmetického p&ípravku, 
ale i#na úrovni lékárny.

Jak bylo nazna"eno v!$e, p&i nabízení dopl.k' stravy v#lékárn% je t&eba se vyhnout takové 
jejich prezentaci, která by mohla vést k#zam%.ování s#voln% prodejn!mi lé"iv!mi p&ípravky. 
Proto(e se jedná o#odli$né kategorie v!robk' s#odli$n!m ú"elem pou(ití, není vhodné je 
v#rámci jejich prodeje/v!deje prezentovat spole"n% tak, aby nebylo pro spot&ebitele/pacienta 
rozli$itelné, o#jak! druh v!robku se v#konkrétním p&ípad% jedná a#jaké ú"inky tak je od n%j 
mo(né o"ekávat. Typick!m p&íkladem nevhodné prezentace je spole"né &azení v!robk' 
v#regálech dostupn!ch pacient'm nerespektující odli$né vlastnosti v!robk' – nap&. v#regálu 
ozna"eném cedulí „Ch&ipka“ jsou obsa(eny voln% prodejné lé"ivé p&ípravky ur"ené k#lé"b% 
symptom' ch&ipky spolu s#dopl.ky stravy s#obsahem vitaminu C. V#takovém p&ípad% jsou 
t%mto dopl.k'm stravy p&iznávány lé"ebné a#preventivní vlastnosti, co( je v#rozporu s#tím, 
jaké pou(ití je u#dopl.k' stravy z#hlediska zákona mo(né a#dovolené. Naopak, pokud by 
takov! regál nesl ozna"ení „Vitamin C“, mohl by obsahovat jak lé"ivé p&ípravky, tak dopl.ky 
stravy obsahující tuto látku. Nicmén% i#v#tomto p&ípad% je nezbytné od sebe takové dopl.ky 
stravy a#lé"ivé p&ípravky odli$it, nap&. jinou barvou cenovky nebo dal$ím rozd%lením regálu 
na odd%lení, proto(e lé"ivé p&ípravky s#obsahem vitaminu C slou(í k#lé"b% nedostatku 
vitaminu C, kde(to dopl.ky stravy slou(í pouze k#dopl.ování b%(né stravy o#vitamin C.

D'sledné rozli$ování mezi kategoriemi v!robk' p&i jejich prezentaci je pak t&eba dodr(et 
i#v#p&ípad% komunikace lékárníka s#pacientem. S#ohledem na skute"nost, (e dopl.ky stravy 
nejsou ur"eny k#lé"b%, nelze je za tímto ú"elem z#logiky v%ci aktivn% nabízet pacient'm. 
V(dy je t&eba p&i prezentaci dodr(et limity, které pro dopl.ky stravy platná legislativa 
(viz v!$e) stanovuje. I#prezentace provedená ústn% je toti( reklamou ve smyslu § 1#odst. 2  
ZoRR. P&i popisování vlastností dopl.k' stravy je tak mo(né vyu(ít pouze schválen!ch 
zdravotních "i v!(ivov!ch tvrzení. I#kdy( by byl ú"inek nap&íklad ji( zmín%ného vitaminu C  
shodn! bez ohledu na to, zda je ve form% tablety registrované jako lé"iv! p&ípravek nebo 
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dopl.ku stravy, nelze oba v!robky bez dal$ího vysv%tlení prezentovat jako zam%nitelné 
alternativy, mají-li b!t pou(ity k#lé"b% ur"itého onemocn%ní.

Obdobn% je t&eba nahlí(et na propagaci kosmetick!ch p&ípravk'. Shodn% jako dopl.ky 
stravy ani kosmetické p&ípravky na rozdíl od lé"iv!ch p&ípravk' nemohou b!t ur"eny k#lé"b% 
"i p&edcházení lidsk!ch onemocn%ní a#z#logiky v%ci tak nemohou tyto vlastnosti ani prezen-
tovat. Toto omezení se nevztahuje pouze na prezentaci vlastností kosmetického p&ípravku na 
jeho obalu "i v#propaga"ních materiálech dodan!ch v!robcem "i distributorem, ale stejn% jako 
v#p&edchozím p&ípad% i#na prezentaci provedenou ústn% (radou lékárníka). Uvedené limity 
obsa(ené v#definici kosmetického p&ípravku je pak t&eba mít v(dy na pam%ti a#nevyvolávat 
u#spot&ebitele/pacienta spojení mezi pou(íváním kosmetického p&ípravku a#zlep$ením jeho 
zdraví. V#p&ípad% kosmetick!ch p&ípravk' pak navíc na rozdíl od dopl.k' stravy neexistuje 
seznam schválen!ch zdravotních tvrzení, která je mo(né pou(ívat, je tak t&eba b!t v#rámci 
popisu vlastností daného p&ípravku "i jeho doporu"ování spot&ebiteli velmi obez&etn!.

Obdobn% jako v#p&ípad% dopl.k' stravy, chybná prezentace kosmetick!ch p&ípravk' 
m'(e mít podobu i#nevhodného vystavení v#lékárn%. Budou-li nap&íklad v#jednom stojanu 
vedle sebe umíst%ny lé"ivé p&ípravky a#kosmetické p&ípravky, m'(e b!t spot&ebitel klamán 
co do ú"ink', které prezentované v!robky mají – typicky bude-li v#regálu "i stojanu nade-
psaném „Klouby“ obsa(en kosmetick! p&ípravek (nap&. s#obsahem kapsaicinu "i mentolu) 
spolu s#lé"iv!m p&ípravkem na kloubní obtí(e, bude se jednat o#zcela chybnou prezentaci, 
a#to nejen z#toho d'vodu, (e spot&ebitel bude v#d'sledku spole"né prezentace kosmetického 
a#lé"ivého p&ípravku p&isuzovat kosmetickému p&ípravku obdobné vlastnosti, jako má 
lé"iv! p&ípravek, ale i#proto, (e pou(itím slova „Klouby“ je nazna"ováno, (e kosmetick! 
p&ípravek p'sobí na kloubní obtí(e, tedy (e p'sobí do hloubky. To je v$ak v#rozporu s#de-
finicí kosmetického p&ípravku, podle ní( m'(e tento p'sobit pouze povrchov% (viz v!$e). 

U#kosmetick!ch p&ípravk' m'(eme b!t "asto sv%dky chybného zam%.ování za zdra-
votnické prost&edky, které se d%je primárn% na úrovni v!robce, a#to v#p&ípad% r'zn!ch 
masá(ních gel' a#krém' (ko.ská mast, mentolová mast atp.). By1 samoz&ejm% m'(e masá( 
p'sobit pozitivn% proti bolesti sval' "i kloub', ú"inek je zp'soben samotnou masá(í, nikoli 
pou(it!m masá(ním gelem, a#tedy mechanick! ú"inek masá(e není mo(né spojovat s#ú"inky 
masá(ního gelu, které budou velmi "asto farmakologické (mentol "i kapsaicin zp'sobují své 
ú"inky – chlazení "i pocit horka – farmakologick!m p'sobením, nikoli mechanicky). Zde 
pak rovn%( m'(eme zmínit v!$e uveden! p&íklad p&ekryvu biocidních p&ípravk', kosme-
tick!ch p&ípravk' a#lé"iv!ch p&ípravk' "i zdravotnick!ch prost&edk'. Budeme-li v$echny 
v!robky, tedy v!robky k#odpuzování v$í, k#mytí vlas' od v$í a#k#lé"b% zav$ivení, prezentovat 
v#jednom regálu spole"n% pod jedním nápisem „V$i“, ani( by byl obsah regálu dále jasn% 
rozt&íd%n, je zde riziko, (e bude taková prezentace pova(ována za odporující zákonu.

Jaké pak mohou b!t d'sledky nesprávné prezentace dopl.k' stravy a#kosmetick!ch p&í-
pravk' (pop&. i#ostatních kategorií v!robk')? Primární je zde odpov%dnost za p&estupek 
podle zákona o#regulaci reklamy, nebo1 tím, (e bude dopln%k stravy "i kosmetick! p&ípra-
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vek prezentován jako v!robek ur"en! k#lé"b%, dopustí se provozovatel lékárny klamání 
spot&ebitele, tedy nekalé obchodní praktiky. Rovn%( v$ak p&ichází v#úvahu i#odpov%dnost 
ob"anskoprávní, a#to v#p&ípad%, (e by lékárník pacientovi namísto vhodného lé"ivého p&í-
pravku doporu"il a#prodal dopln%k stravy "i kosmetick! p&ípravek s#tím, (e se jedná o#lé"iv! 
p&ípravek (nebo (e dan! v!robek je k#lé"b% obtí(í spot&ebitele ur"en). V#takovém p&ípad% 
by lékárník odpovídal pacientovi za újmu zp'sobenou na zdraví (co( by v$ak byl pom%rn% 
extrémní p&ípad, uvá(íme-li sortiment dopl.k' stravy, kosmetick!ch p&ípravk' a#voln% 
prodejn!ch lé"iv!ch p&ípravk'; z#tohoto d'vodu není p&íli$ relevantní ani odpov%dnost 
trestn%právní za ublí(ení na zdraví) i#jinou $kodu, kterou by mu tím zp'sobil (nap&. cenu 
dopl.ku stravy, pokud by si pacient musel dodate"n% lé"iv! p&ípravek zakoupit a#dopln%k 
stravy by si vlastn% po&ídil pouze v#d'sledku mylné informace, kterou by obdr(el od lékár-
níka). V#tomto p&ípad% by navíc p&icházela v#úvahu i#odpov%dnost disciplinární #vypl!vající 
z#"lenství lékárníka v#)eské lékárnické komo&e (jednalo by se o#poru$ení etického kodexu 
)eské lékárnické komory).

Specifick!m následkem, kter! zde m'(e teoreticky nastat, je p&eklasifikování v!robku 
na základ% jeho prezentace. Jak bylo uvedeno v#úvodu této kapitoly, za lé"ivé p&ípravky 
mohou b!t pova(ovány i#v!robky, které sice (ádné onemocn%ní nelé"í, ale jsou takov!m 
zp'sobem prezentovány. Podle SD EU je prezentací v#tomto smyslu i#ústní popsání "i 
informace obsa(ené v p&íbalovém letáku (srov. bod 44#rozsudku ze dne 15. 11. 2007, Ko-
mise v. N'mecko, C-319/05, Sb. rozh., s. I-09811). Ústav v$ak v#praxi odli$uje reklamu od 
prezentace vlastností ve v!$e uvedeném smyslu a#na základ% reklamního letáku dosud ke 
zm%n% klasifikace v!robku na lé"iv! p&ípravek nep&istoupil. 

ZKRATKY PRÁVNÍCH P-EDPIS.
Zákon 
". 378/2007#Sb.

zákon ". 378/2007#Sb., o#lé"ivech a#o#zm%nách n%kter!ch souvisejících 
zákon'  (zákon o#lé"ivech)

Zákon 
". 268/2014#Sb.

zákon ". 268/2014#Sb., o#zdravotnick!ch prost&edcích a#o#zm%n% zákona 
". 634/2004#Sb.,, o#správních poplatcích, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis'

Zákon 
". 40/1995#Sb.

zákon ". 40/1995#Sb., o#regulaci reklamy a#o#zm%n% a#dopln%ní zákona ". 
468/1991#Sb.,, o#provozování rozhlasového a#televizního vysílání, ve zn%ní 
pozd%j$ích p&edpis'

Zákon 
". 11/1997#Sb.

zákon ". 11/1997#Sb., o#potravinách a#tabákov!ch v!robcích a#o#zm%n% 
a#dopln%ní n%kter!ch souvisejících zákon'

Zákon 
". 220/1991#Sb.

zákon ". 220/1991#Sb., )eské národní rady o#)eské léka&ské komo&e, )eské 
stomatologické komo&e a#)eské lékárnické komo&e
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(E 11    Klinická farmacie

)eská republika byla v#Evrop% první, která na konci#sedmdesát!ch let 20. století realizo-
vala klinickou farmacii v#pregraduálním studiu a#která m%la tento obor ukotven vyhlá$kou 
". 77/1981#Sb., o#zdravotnick!ch odbornících a#jin!ch odbornících ve zdravotnictví jako 
specializa"ní obor postgraduálního vzd%lávání. Nicmén% v#té dob% systém zdravotní pé"e 
nebyl na implementaci klinickofarmaceutické pé"e p&ipraven. P&esto(e se n%kolik 
málo farmaceut' zapojovalo do práce na l'(kov!ch odd%leních, klinická praxe oboru 
klinická farmacie nebyla definována, nebyla provád%na systematicky, neexistoval stan-
dardní zp'sob jejího poskytování, a#proto de facto pro zdravotnick! systém neexistovala. 
Zájem o#klinickou farmacii se zv!$il a( kolem roku 2010, kdy zdravotnická za&ízení za"ala 
klást d'raz na poskytování kvalitní a#bezpe"né pé"e, její( nedílnou sou"ástí je ú"elná 
a#bezpe"ná farmakoterapie. 

P&i budování prvních odd%lení klinické farmacie bylo nutné jasn% definovat, co znamená 
„poskytování klinickofarmaceutické pé"e“ v#prost&edí "eského zdravotnického systému.

11.1. Co je klinickofarmaceutická pé!e?
Klinickofarmaceutická pé!e je zdravotní slu)ba.
Jde o#pé"i, jejím( ú"elem je racionalizace a#optimalizace farmakoterapeutick!ch re(im' 

pacient' v#kontextu znalostí terapeutického pou(ívání lé"iv, postup' p&i jejich podávání, 
zdravotnické dokumentace pacient', po(adavk' o$et&ujících léka&' a#po(adavk' samotn!ch 
pacient'; a#to tak, aby bylo dosa(eno maximálního terapeutického ú"inku medikace p&i 
minimalizaci rizik spojen!ch s#u(íváním a/nebo podáváním lé"iv u#pacient' zdravotnického 
za&ízení l'(kové nebo ambulantní pé"e. 

11.2. Kdo poskytuje klinickofarmaceutickou pé!i?
Klinickofarmaceutickou pé!i poskytuje klinick% farmaceut, tedy farmaceut se spe-

cializovanou zp&sobilostí v(oboru klinická farmacie.
Klinick! farmaceut je oprávn%n k#provád%ní klinickofarmaceutické pé"e ve v$ech pro-

st&edích, kde je poskytována zdravotní pé"e, tj. na odd%leních klinické farmacie a#pracovi-
$tích klinického farmaceuta v#l'(kovém i#ambulantním sektoru. Je zapojen do lé"ebného 
procesu v#rámci multidisciplinárního terapeutického t!mu nebo pracuje samostatn% jako 
konzultant. 

Aktivn% se podílí na revizi, úprav% a#tvorb% farmakoterapeutick!ch re(im' pacient' 
a#participuje na dal$ích pr'&ezov!ch multioborov!ch aktivitách zdravotnického za&ízení, 
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"Ejako je dohled nad pou(íváním antibiotik (Antibiotic Stewardship), paliativní pé"e, man-

agement akutní bolesti, antikoagula"ní poradna, podílí se na tvorb% pozitivního lékového 
listu apod. 

Klinick! farmaceut se v#rámci multidisciplinárního t!mu aktivn% podílí na revizi, úprav% 
a#tvorb% farmakoterapeutick!ch doporu"en!ch postup' a#na edukaci ostatních zdravot-
nick!ch pracovník' s#cílem zlep$ovat úrove. racionální a#bezpe"né farmakoterapie u#po-
skytovatel' zdravotních slu(eb poskytujících l'(kovou a/nebo ambulantní pé"i. Formuje 
a#dodr(uje principy ú"elné a#bezpe"né farmakoterapie na individuální a#popula"ní úrovni. 
Zpracovává kvalitativní a#kvantitativní anal!zy racionality farmakoterapie u#poskytovatele 
zdravotních slu(eb. Posuzuje vztahy mezi lé"ebn!m benefitem a#nákladovou efektivitou 
konkrétní farmakoterapie, kontroluje úrove. adherence s#lé"bou. 

11.3. Jak je legislativn% ukotvena klinickofarmaceutická pé!e v$+R?
Zákon ". 372/2011#Sb., o#zdravotních slu(bách a#podmínkách jejich poskytování legis-

lativn% ukotvuje poskytování klinickofarmaceutické pé!e. 
Zákon ". 48/1997#Sb., o#ve&ejném zdravotním poji$t%ní a#o#zm%n% a#dopln%ní n%kter!ch 

souvisejících zákon' #adí klinickofarmaceutickou pé!i mezi hrazené zdravotní slu)by.
Zákon ". 67/2017#Sb., kter!m se m%ní zákon ". 95/2004#Sb., o#podmínkách získávání 

a#uznávání odborné zp'sobilosti a#specializované zp'sobilosti k#v!konu zdravotnického 
povolání léka&e, zubního léka&e a#farmaceuta, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' podmi*uje 
samostatn% v%kon !inností klinického farmaceuta získáním specializované zp&so-
bilosti v(oboru klinická farmacie.

Vyhlá$ka ".#99/2012#Sb., o#po(adavcích na minimální personální zabezpe"ení zdravotních 
slu(eb legislativn% definuje po)adavek na dostupnost klinického farmaceuta pro zdra-
votnická za#ízení l&)kové pé!e; konkrétn" pro akutní l&)ka standardní a(intenzivní 
pé!e. Nedefinuje skute"nou pot&ebu klinick!ch farmaceut' tak, aby byla klinickofarma-
ceutická pé"e zaji$t%na pro v$echny pacienty, kte&í ji pot&ebují. Pot&ebné po"ty klinick!ch 
farmaceut' jsou p&edkládány odborn!mi spole"nostmi na základ% praktick!ch zku$eností 
získan!ch z#klinické praxe.

Vyhlá$ka 421/2016#Sb., kterou se m%ní vyhlá$ka ". 134/1998#Sb., kterou se vydává se-
znam zdravotních v!kon' s#bodov!mi hodnotami, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis' definuje 
v%kony klinického farmaceuta, odbornost klinická farmacie je #azena do !íselníku 
odborností v(rámci seznamu zdravotních v%kon& pod !íslem 006. 

1.  V%kon 05751(+ Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinick%m far-
maceutem

Komplexní zhodnocení medikace pacienta p&i p&íjmu do zdravotnického za&ízení l'(kové 
pé"e a#ur"ení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k#p&ítomn!m nebo potenciálním lékov!m 
problém'm v"etn% poskytnutí informace o$et&ujícímu léka&i a#zápisu do zdravotnické 
dokumentace pacienta. 
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"E 2.  V%kon 05753(+ Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinick%m 

farmaceutem
Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie u#hospitalizovaného pacienta ve vztahu 

k#jeho aktuálním nebo potenciálním problém'm souvisejícím s#u(íváním nebo podáváním 
lék' v"etn% poskytnutí informace o$et&ujícímu léka&i a#rozhodnutí o#termínu dal$í kontroly 
medikace, edukaci pacienta na základ% po(adavku o$et&ujícího léka&e a#zápisu do zdravot-
nické dokumentace pacienta.

3.  V%kon 05755(+ Ov"#ení ú!innosti stanoveného plánu racionalizace farmako terapie 
pacienta klinick%m farmaceutem

Pr'b%(né ov%&ení ú"innosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta 
v#kontextu zdravotnické dokumentace a#po(adavk' o$et&ujícího léka&e a#rozhodnutí o#dal$ím 
farmakoterapeutickém postupu, k#rozhodnutí o#termínu dal$í kontroly medikace, k#poskyt-
nutí informací o$et&ujícímu léka&i, k#edukaci pacienta na základ% po(adavku o$et&ujícího 
léka&e v"etn% zápisu do zdravotnické dokumentace pacienta.

11.4. Metodika klinickofarmaceutické pé!e
Popis !inností klinického farmaceuta p#i poskytování klinickofarmaceutické pé!e, 

rozsah a(personální zaji$t"ní klinickofarmaceutické pé!e na odd"leních klinické far-
macie, pracovi$tích klinického farmaceuta nebo pracovi$tích zaji$,ujících konzulta!ní 
slu)bu klinického farmaceuta jsou p#edkládány a(pr&b")n" aktualizovány v(dokumen-
tech -eské odborné spole!nosti klinické farmacie -LS JEP. Za základní lze pova(ovat 
následující dva:

•  Metodika I.: Práce na odd%lení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta. 
1. vyd. Praha: AMCA, 2013. ISBN 978-80-905449-1-8.

•  Koncepce oboru klinická farmacie – Klinickofarmaceutická pé"e v#)R. 1. vyd. Praha: 
AMCA, 2016. ISBN 978-80-906086-7-2.

11.5. Klinická praxe oboru klinická farmacie, zp*sob a$forma její realizace
11.5.1. L(%ková pé#e

1. Systematická klinickofarmaceutická pé!e je zalo(ena p&edev$ím na proaktivním 
systematickém odhalování rizik a#lékov!ch problém' v#medikaci pacienta. 

Úloha klinického farmaceuta p&i této "innosti spo"ívá ve vyhodnocení p&ítomného lé-
kového problému a#tvorb% následn!ch opat&ení a#také ve schopnosti p&edcházet vzniku 
lékového problému v"asn!m odhalením potenciálního rizika. Systematické poskytování 
klinickofarmaceutické pé"e není mo(né bez pravideln!ch vizit na odd%lení, bez komunikace 
s#léka&i a#o$et&ujícím personálem a#bez kontaktu s#pacientem. Vedení l'(kového odd%lení 
je informováno o#tom, jak!m zp'sobem a#v#jakém rozsahu je klinickofarmaceutická pé"e 
na jeho odd%lení poskytována. V!stupy hodnocení farmakoterapie ve form% farmakotera-
peutického doporu"ení jsou ur"eny o$et&ujícímu léka&i.
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"Ea) Komplexní systematická klinickofarmaceutická pé!e 

Vychází z#ka(dodenního kontaktu s#léka&i, o$et&ujícím personálem a#pacienty daného 
odd%lení zdravotnického za&ízení. Je poskytována v$em pacient'm odd%lení a#její sou"ástí je:

– vstupní kontrola medikace pacienta,
– komplexní zhodnocení rizikovosti pacienta,
– stanovení plánu racionalizace farmakoterapie,
–  opakovaná kontrola medikace pacienta, pr'b%(né ov%&ení ú"innosti stanoveného plánu 

racionalizace farmakoterapie, klinick! farmaceut má mo(nost práv% díky ka(dodenní-
mu kontaktu a#intenzivní spolupráci s#dan!m odd%lením pru(n%ji reagovat na zm%ny 
zdravotního stavu pacienta a#na provád%né zm%ny v#medikacích,

–  zhodnocení medikace hospitalizovaného pacienta p&i propou$t%ní z#l'(kové do am-
bulantní pé"e, 

– konzultace s#o$et&ujícím léka&em pacienta. 
Poskytování systematické klinickofarmaceutické pé"e v!$e popsan!m komplexním zp'-

sobem vy(aduje dostate"né personální obsazení odd%lení/pracovi$1 klinické farmacie, proto 
je v#sou"asné dob% nereálné tento komplexní postup pé"e zajistit pro v$echny pacienty 
poskytovatel' zdravotních slu(eb, lze takto zabezpe"it jen n%která odd%lení zdravotnického 
za&ízení.

b) V"b#rová systematická klinickofarmaceutická pé!e 
P&edstavuje v#sou"asné dob% dopl.kov! postup práce klinického farmaceuta, nezbytnost 

její existence vypl!vá z#aktuální situace, kdy je poskytování klinickofarmaceutické pé"e 
personáln% poddimenzováno. Cílem je podchycení nejrizikov%j$ích pacient' na odd%leních 
zdravotnického za&ízení, kde nelze z#personálních d'vod' zajistit komplexní pé"i. D'raz 
je kladen na zhodnocení míry rizikovosti medikace na základ% definovan!ch rizikov!ch 
lé"iv a/nebo rizikov!ch faktor'; u#pacient' s#identifikovanou st&ední a#vysokou mírou ri-
zikovosti je stanoven plán racionalizace farmakoterapie pacienta klinick!m farmaceutem 
a#dále je postupováno práv% podle nastavené míry rizika; v#rámci tohoto postupu pé"e 
není vy(adován ka(dodenní kontakt s#o$et&ujícím personálem a#pacienty daného odd%lení. 

N%které zp'soby nastavení v!b%rového hodnocení medikace mohou zefektivnit i#komplexní 
hodnocení medikace zvlá$t% tam, kde je ve zdravotnick!ch za&ízeních k#dispozici forma elek-
tronické ordinace. P&i dobré úrovni nemocni"ních informa"ních systém' lze vyu(ít paramet-
rického záchytu rizikov!ch faktor', kdy o#ka(dém p&edepsání konkrétního rizikového lé"iva je 
automaticky informován klinick! farmaceut, kter! situaci zhodnotí a#interpretuje klinick! dopad.

2.  Konziliární klinickofarmaceutická pé!e p&edstavuje hodnocení medikace klinick!m 
farmaceutem na#základ% p&ímého vy(ádání léka&em v#kontextu zdravotnické doku-
mentace a#stavu pacienta. 

Je poskytována pro odd%lení, kter!m není mo(né z#personálních d'vod' poskytovat sys-
tematickou komplexní pé"i.
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"E Ambulantní pé!e 

Praxe na jednotliv!ch odd%leních ukazuje, (e za dobu hospitalizace krat$í ne( jeden t!den 
nejsou v$echny problémy spojené s#medikací a#se zm%nou zdravotního stavu uspokojiv% 
do&e$eny. Farmakoterapeutická doporu"ení se ji( nyní stávají sou"ástí propou$t%cích zpráv 
pacient' a#obsahují návrh &e$ení problematického místa medikace. Je v$ak pot&eba s#o$et-
&ujícím léka&em i#nadále na farmakoterapii pacienta pracovat v#del$ím "asovém horizontu, 
tedy i#v#ambulantní sfé&e. V#sou"asné dob% ji( n%která odd%lení klinické farmacie nebo pra-
covi$t% klinického farmaceuta, která vznikla u#poskytovatel' zdravotních slu(eb zaji$1ujících 
l'(kovou pé"i, poskytují klinickofarmaceutickou pé"i také ambulantním pacient'm t%chto 
zdravotnick!ch za&ízení. Jedná se zejména o#pacienty s#vysoce rizikovou farmakoterapií 
– onkologické pacienty, pacienty po transplantaci, pacienty s#autoimunitními chorobami, 
dialyzované pacienty, pacienty s#komplikovanou antiretrovirovou medikací atd. Léka&i 
zdravotnick!ch za&ízení l'(kové pé"e mají mo(nost vyu(ívat slu(bu klinického farmaceuta 
a#tato slu(ba p&edstavuje benefit nejen pro pacienty, ale i#pro zdravotnick! systém jako celek. 

Je t#eba, aby si i(léka#i zdravotnick%ch za#ízení primární pé!e a(stejn" tak i(léka#i 
specializované ambulantní pé!e m"li mo)nost vy)ádat slu)bu klinického farmaceuta. 
Poskytování klinickofarmaceutické pé!e v(ambulantní sfé#e se opírá o(stejné principy 
jako poskytování klinickofarmaceutické pé!e ve zdravotnick%ch za#ízeních l&)kové 
pé!e. Metodika "inností a#pracovních postup' klinického farmaceuta je ji( zpracována 
a#její fungování je ov%&eno praxí. 

11.5.2. ,innosti p+i poskytování klinickofarmaceutické pé#e
Jasn% definovan!mi "innostmi jsou systematick!m nebo konziliárním zp'sobem identifiko-

vány a#&e$eny lékové problémy a#rizika spojená s#u(íváním a#podáváním lé"iv u#konkrétního 
pacienta na základ% informací ze zdravotnické dokumentace pacienta, pot&ebn!ch a#rele-
vantních informací od o$et&ujícího léka&e a#pacienta. V(dy musí b!t vyhodnocena klinická 
v!znamnost rizika nebo aktuálního lékového problému a#o$et&ujícímu léka&i jsou navr(ena 
&e$ení a#opat&ení, která povedou k#racionalizaci a#optimalizaci farmakoterapie konkrétního 
pacienta. 

Farmakoterapeutick%m doporu!ením je ozna!ován návrh zásahu do medikace paci-
enta, kter% je ur!en% o$et#ujícímu léka#i a(kter% je vypracován na základ" komplexní-
ho zhodnocení medikace,(tzn. v(kontextu v$ech pot#ebn%ch informací ze zdravotnické 
dokumentace, od léka#e a(pacienta.

• Vstupní kontrola medikace
Vstupní kontrola medikace p&edstavuje první kontrolu medikace pacienta klinick!m 

farmaceutem ve zdravotnickém za&ízení l'(kové nebo ambulantní pé"e jako sou"ást bu2 
systematického, nebo konziliárního postupu poskytování klinickofarmaceutické pé"e. 
Na odd%leních, kter!m je poskytována komplexní systematická klinickofarmaceutická 
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"Epé"e, by m%la b!t provedena v#krátkém (definovaném) "asovém úseku po p&ijetí pacienta 

do zdravotnického za&ízení. Definice systematické, komplexní a#v!b%rové systematické 
a#konziliární klinickofarmaceutické pé"e jsou uvedeny ní(e. Provedením vstupní kontroly 
medikace p&ijímá klinick! farmaceut pacienta do své pé"e. 

Sou"ástí vstupní kontroly medikace je zhodnocení rizikovosti pacienta vzhledem k#akut-
nímu stavu a#o"ekávan!m intervencím. Cílem je identifikace rizikov!ch faktor' a#lé"iv, které 
mohou b!t p&í"inou sou"asn!ch lékov!ch problém' a/nebo problém' b%hem hospitalizace 
a/nebo po propu$t%ní pacienta. V!sledkem je prevence a/nebo v"asn! záchyt problém' 
spojen!ch s#podáváním a#u(íváním lé"iv.

• Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinick!m farmaceutem 
N%které v!znamné rizikové faktory a#lé"iva jsou konsenzuáln% stanoveny odbornou spo-

le"ností ()eská odborná spole"nost klinické farmacie, definuje je vyhlá$ka ". 421/2016#Sb.) 
Sou"ástí vstupní kontroly je také &e$ení identifikovan!ch rizik a#lékov!ch problém', je 

stanoven plán racionalizace farmakoterapie klinick!m farmaceutem, u#pacient' s#vysok!m 
rizikem také farmakoterapeutické doporu"ení ur"ené o$et&ujícímu léka&i.

• Opakovaná kontrola medikace pacienta klinick!m farmaceutem
Tímto termínem je ozna"en dal$í monitoring medikace na základ% stanovené míry ri-

zikovosti pacienta klinick!m farmaceutem p&i vstupní kontrole nebo p&i zm%n% zdravot-
ního stavu pacienta b%hem hospitalizace. Opakované kontroly mají jednak preventivní 
ú"el, jednak jsou zam%&eny na#zhodnocení dopadu intervencí ve farmakoterapeutickém 
doporu"ení vydaném p&i p&edchozí kontrole medikace, tzn. (e je ov%&ována ú"innost 
stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie. V#rámci opakované kontroly probíhá 
i#zhodnocení medikace hospitalizovaného pacienta p&i propou$t%ní z#l'(kové do ambu-
lantní pé"e. Opakovaná kontrola m'(e prob%hnout také na vy(ádání o$et&ujícího léka&e. 

)etnost opakovan!ch kontrol zále(í na mí&e identifikovaného rizika (vysoké, st&ední, níz-
ké), na typu pé"e (l'(ková: akutní, následná, dlouhodobá, intenzivní, standardní; ambulantní 
atd.), p&ípadn% na medicínském oboru, ve kterém je klinickofarmaceutická pé"e poskytována.

• Konzultace s o"et#ujícím léka#em pacienta 
Klinickofarmaceutická pé"e je poskytována v#kooperaci s#o$et&ujícím léka&em se znalostí 

zdravotního stavu pacienta a#plánu pé"e.

11.6. Kde je poskytována klinickofarmaceutická pé!e?
Odd"lení klinické farmacie/pracovi$t" klinického farmaceuta zaji$,uje pro poskytova-

tele zdravotních slu)eb (l&)kové a/nebo ambulantní pé!e) klinickofarmaceutickou pé!i. 
V#systému "eského zdravotnického systému jsou "ty&i modely za"len%ní odd%lení klinické 

farmacie nebo pracovi$t% klinického farmaceuta do organiza"ní struktury nemocnice. 
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"E V sou"asné dob% v )R existují r'zné modely pracovi$1:

1.  je samostatn!m odd%lením/pracovi$t%m nemocnice, které je metodologicky vedeno 
nám%stkem pro lé"ebn% preventivní pé"i nebo podléhá p&ímo &editeli nemocnice, 

2.  je samostatn!m odd%lením, není organiza"n% ukotveno jako sou"ást lékárny, ale je 
metodologicky vedeno farmaceutem, kter! je v#pozici nám%stka,

3. je organiza"n% ukotveno jako sou"ást lékárny,
4.  tvo&í spole"n% s#odd%lením klinické farmakologie celek, p&i zachování kompetencí obou 

odborností, metodologicky je vedeno nám%stkem pro lé"ebn% preventivní pé"i nebo 
podléhá p&ímo &editeli nemocnice. 

11.6.1. Doporu#ení pro poskytovatele zdravotních slu%eb
• Poskytovatel zdravotních slu$eb % l&$ková pé'e

Pro poskytovatele akutní pé!e (fakultní nemocnice, ostatní nemocnice poskytující akutní 
pé"i; i#poskytovatel akutní pé"e m'(e mít ve spektru zdravotní pé"e také#l'(ka následná, pop&. 
dlouhodobá) je doporu"eno z&ízení následujícího typu zdravotnického pracovi$t%, kde je 
poskytována klinickofarmaceutická pé"e standardizovan!m a#kontrolovateln!m zp'sobem: 

•  Odd"lení klinické farmacie vy$$ího typu (pro více ne( 500#l'(ek akutní pé"e nebo 
mén% ne( 500#l'(ek akutní pé"e pro zdravotnické za&ízení se specializovan!mi centry).

• Odd"lení klinické farmacie základního typu (pro mén% ne( 500#l'(ek akutní pé"e).
Pro poskytovatele ostatní l&)kové pé!e (i#poskytovatel ostatní l'(kové pé"e m'(e evido-

vat akutní l'(ka) je doporu"eno z&ízení následujícího typu zdravotnického pracovi$t%, kde je 
poskytována klinickofarmaceutická pé"e standardizovan!m a#kontrolovateln!m zp'sobem:

•  Pracovi$t" klinického farmaceuta (doporu"eno pro poskytovatele zdravotních slu(eb 
zaji$1ující ostatní l'(kovou pé"i s#více ne( 100#l'(ky).

•  Pracovi$t" zaji$,ující konzulta!ní slu)bu klinického farmaceuta (doporu"eno pro 
poskytovatele zdravotních slu(eb zaji$1ující ostatní l'(kovou pé"i s#mén% ne( 100#l'(ky).

• Poskytovatel zdravotních slu$eb % ambulantní pé'e
Ve zdravotnick!ch za&ízeních, kde je vedle l'(kové pé"e poskytována také pé"e ambu-

lantní a# je zaji$t%no poskytování klinickofarmaceutické pé"e pro l'(kovou "ást alespo. 
v#minimálním rozsahu definovaném pro dan! typ zdravotnického za&ízení, je doporu"eno 
roz$í&it poskytování klinickofarmaceutické pé"e i#pro ambulantní sféru zdravotní pé"e. 
Pro zdravotnická za&ízení, která poskytují pouze ambulantní pé"i, lze z&ídit pracovi$t% kli-
nického farmaceuta nebo pracovi$t% zaji$1ující konzulta"ní "innost klinického farmaceuta.

11.7. Diskuse nad odpov%dností klinického farmaceuta
1.  Jaká je odpov!dnost klinického farmaceuta za poskytovanou klinickofarmaceu-

tickou pé"i?
Klinick! farmaceut nese odpov%dnost za práci, kterou d%lá, ke které dostává kompetence 
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"Epo absolvování postgraduálního specializa"ního vzd%lávání zakon"eného atesta"ní zkou$-

kou. Pravomoci ke konkrétní#"innosti mu sv%&uje zam%stnavatel práv% na základ% získání 
specializované zp'sobilosti. Farmakoterapeutické doporu"ení je doporu"ením odborníka 
– specialisty v#oboru (stejn% tak jako nap&. konzilium psychiatra pro pacienta hospitalizo-
vaného na odd%lení chirurgie). Je na o$et&ujícím léka&i, zda doporu"ení p&ijme "i nikoli. 

Stav pacienta se m'(e v#pr'b%hu "asu m%nit, pacient m'(e na standardní terapii reagovat 
nep&edvídateln%, m'(e se objevit nová skute"nost, která ovlivní zdravotní stav a#sou"asn% 
i#medikaci pacienta, tak(e i#to, co bylo pe"liv% naplánováno, zhodnoceno a#diskutováno, 
nemusí v(dy dopadnout podle p&edstav o$et&ujícího léka&e a/nebo konziliá&e. To ale nezna-
mená, (e za ka(dé zhor$ení pacienta bude o$et&ující léka& a/nebo konziliá& trestán. V(dy je 
nutné um%t si svoje rozhodnutí obhájit. V(dy se rozhodujeme na základ% aktuální situace, 
která se vyvíjí a#m%ní, n%které situace a#stavy m'(eme p&edvídat, ale n%které bohu(el 
nikoli. Proto je t&eba kontrolovat dopady sv!ch doporu"ení, nabízet mo(nost p&i zm%n% 
stavu konzultovat mo(né dopady na v!voj farmakoterapie znovu. Velmi "asto o#problému 
rozhoduje t!m, co( p&edstavuje velmi dobrou prevenci pochybení.

2.  #innost klinick$ch farmaceut% je ve zdravotnick$ch za&ízeních zpravidla pouze 
bazáln! o'et&ena v(lékové sm!rnici, odpov!dnosti nejsou jasn! definovány. Panuje 

Hodnocení 
medikace

Konziliární

Systematické

VK/FTD
05753

VK

OK/(FTD)
05755

St!ední 
riziko 05751

Nízké riziko

Vysoké 
riziko 05751

OK/(FTD)

(FTD)
05753

OK

FTD
05753

OK/(FTD)
05755

Zm"na 
stavu

OK/(FTD)
05755

OK/(FTD)

FTD
05753

OK/(FTD)
05755

OK/(FTD)

OK/(FTD)
05755

OK/(FTD)

OK/(FTD)

OK/(FTD)

Schéma: za!len%ní v"kon* do systému !inností klinického farmaceuta.

V$kony: 'edá pole s#bíl$m písmem. Po vstupní kontrole farmakoterapie je stanovena míra rizikovosti paci-
enta klinick$m farmaceutem, v$kon lze vykázat pouze u#pacient+ se st%ední nebo vysokou mírou rizikovosti, 
nebo u#pacienta s#nízkou mírou p%i zm)n) stavu. Stanoven$ plán racionalizace farmakoterapie pacienta je 
v*dy v#dokumentaci klinického farmaceuta. Farmakoterapeutické doporu(ení je stanoven$ plán racionalizace 
farmakoterapie pacienta, kter$ je ur(en léka%i. Ze schématu je patrné, *e v$kony klinického farmaceuta jsou 
omezeny frekvencí.

V$kon 05751: Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinick$m farmaceutem. V$kon 05753: Sta-
novení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinick$m farmaceutem. V$kon 05755: Ov)%ení ú(innosti 
stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinick$m farmaceutem. FTD: farmakoterapeutické 
doporu(ení, co* je stanovení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta, kter$ je ur(en léka%i, OK: opakovaná 
kontrola medikace, VK: vstupní kontrola medikace, blí*e viz text.
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"E obecn$ názor, )e odpov!dnost za pacienta nese o'et&ující léka&, p&ivolaní konziliá&i 

mají „poradní“ hlas, finální resumé a(odpov!dnost je na o'et&ujícím léka&i, je to tak?
Finální resumé je na o$et&ujícím léka&i, kter! za shrnutí nese odpov%dnost. Ale o$et&ující 

léka& není kompetentní ve v$ech oblastech pé"e o#pacienta, proto musí pro svého pacienta 
ud%lat v$e nejlep$í, co( "asto znamená, (e k#pé"i o#pacienta p&izve dal$ího odborníka. 
Neplatí vyjád&ení „jen poradní hlas“. O$et&ující léka& nese odpov%dnost za rozhodnutí, (e 
k#pé"i o#pacienta p&izval odpov%dného a#kompetentního specialistu. Odpov%dn! a#kom-
petentní specialista nese odpov%dnost za to, co doporu"il.

Odpov"dnosti klinického farmaceuta + kompetence mají b%t sou!ástí nápln" práce, 
kompetence m&)e ud"lit zam"stnavatel, nejlépe na základ" získání specializované 
zp&sobilosti v(oboru klinická farmacie. Specializovaná zp&sobilost je jedním z(faktor& 
k(ud"lení kompetence, základním, ale ne jedin%m. D&le)itou roli v(tomto sm"ru má 
také vedoucí odd"lení klinické farmacie. Pouze nemocni!ní sm"rnice odpov"dnost 
klinického farmaceuta ukotvit nem&)e.

Zdroje
1.  Gregorová J. Metodika I.: Práce na odd%lení klinické farmacie; optimalizace farmakote-

rapie pacienta. 1. vyd. Praha: AMCA, 2013. ISBN 978-80-905449-1-8.
2.  Koncepce oboru klinická farmacie – Klinickofarmaceutická pé"e v#)R. 1. vyd. Praha: 

AMCA, 2016. ISBN 978-80-906086-7-2.
3.  Gregorová J, et al. Standardization of clinical pharmacist’s# activities: Methodology. 

Saudi Pharmaceutical Journal. 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2017.02.005.
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Provoz lékárny je &ízen &adou zákon' a#vyhlá$ek. Ní(e p&iná$íme pohled na jejich zásah 
do provozu lékárny. 

12.1. Lékárna je poskytovatelem zdravotních slu#eb. 
Primárním zákonem, kter!m je &ízena oblast poskytování zdravotní pé"e a#na n%j( na-

vazují dal$í právní p&edpisy, je zákon ". 372/2011 Sb. s#ú"inností od 1. dubna 2012. Zákon 
definuje zdravotní slu(bu, druhy zdravotních slu(eb, jejich poskytovatele a#dal$í podmínky 
související s#poskytováním zdravotní pé"e. 

12.2. P&edpoklady k$provozování lékárny
12.2.1. Prostory 

Po(adavky na prostory upravuje vyhlá$ka ". 92/2012 Sb., která zdravotnická za&ízení 
poskytující lékárenskou pé"i ned%lí jako v#minulosti na lékárny základního typu a#lékárny 
s#odborn!mi pracovi$ti! 

Vyhlá$ka zná pouze jeden typ lékárny. Její sou"ástí m'(e b!t jedno anebo více od-
born!ch pracovi$1 podle pot&eb provozovatele a#druhu a#rozsahu poskytovan!ch zdra-
votních slu(eb. Jako odborná pracovi$t% jmenujme nap&íklad pracovi$t% pro zásobování 
l'(kov!ch za&ízení, pracovi$t% kontroly, pracovi$t% p&ípravy sterilních lékov!ch forem 
nebo pracovi$t% p&ípravy cytostatik. Odborn!m pracovi$t%m je i#pracovi$t% poskytující 
konzulta"ní slu(by.

12.2.2. Vztah provozovatele k$nemovitosti
Sou"ástí (ádosti o#Oprávn%ní k#poskytování zdravotních slu(eb je dolo(ení vztahu k#ne-

movitosti, v#ní( jsou zdravotní slu(by poskytovány. Vztah se dokládá – v#p&ípad% majitele 
nemovitosti aktuálním v!pisem z#katastru nemovitosti, v#p&ípad% jiného smluvního vztahu 
a#práva na u(ívání pak nájemní nebo podnájemní smlouvou. Obsah smlouvy je dán 
dohodou smluvních stran, nicmén% její volné ustanovení nesmí b!t v#rozporu s#legislati-
vou upravující poskytování zdravotních slu(eb. Smlouva nesmí omezovat provozovatele 
v#plynulosti poskytování zdravotních slu(eb.

12.2.3. Technické vybavení 
Po(adavky na technické vybavení upravuje také vyhlá$ka ". 92/2012 Sb., která popi-

suje nároky na zdravotnická za&ízení obecn%, a#dále specifikuje technické po(adavky na 
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jednotlivá zdravotnická za&ízení podle druhu poskytovan!ch zdravotních slu(eb, v"etn% 
po(adavk' na technické vybavení jednotliv!ch provozních místností. 

12.2.4. Personální obsazení 
Se zákonem ". 372/2011 Sb. bezprost&edn% souvisí i#provád%cí vyhlá$ka Ministerstva 

zdravotnictví )eské republiky ". 99/2012 Sb. s#ú"inností od 1. dubna 2012, popisující mini-
mální personální zabezpe"ení poskytovatel' zdravotní pé"e podle jejich jednotliv!ch druh'. 

Zákon ". 95/2004 Sb. a zákon ". 96/2004 Sb. &e$í po(adavky na odbornou a speciali-
zovanou zp'sobilost odborn!ch pracovník' zdravotnick!ch za&ízení poskytujících léká-
renskou pé"i.

12.2.5. Souhlasná stanoviska KÚ, KHS, SÚKL apod.
Chce-li provozovatel provozovat lékárnu, musí splnit mnohopo(adavk' dan!ch v!$e 

zmín%n!mi p&edpisy. P&ed zapo"etím poskytování zdravotních slu(eb musí provozovatel 
lékárny projít &adou správních &ízení ov%&ujích spln%ní t%chto po(adavk'.

V#p&ípad% provozování lékárny je první podmínkou souhlas místn" p#íslu$ného orgánu 
ochrany zdraví, kter! se vyjad&uje ke spln%ní podmínek zákona ". 258/2000 Sb. Tento 
souhlas je obvykle sou"ástí kolauda"ního nebo rekolauda"ního &ízení, p&i n%m( musí b!t 
v!slovn% uvedeno, (e prostory spl.ují po(adavky pro provoz lékárny.

Dal$í institucí, její( souhlas provozovatel pot&ebuje, je Státní ústav pro kontrolu lé!iv. 
Jeho inspekto&i kontrolují spln%ní podmínek vyhlá$ky o#technick!ch a#v%cn!ch po(adavcích 
na vybavení zdravotnick!ch za&ízení.

Sledováno je spln%ní po(adavk' na: 
a) prostory – velikost a#jejich vzájemná návaznost,
b) osv%tlení, v%trání místností, teplotu, vlhkost,
c) po(adavky na vstupy – po"et a#umíst%ní – do lékárny,
d)  technické vybavení jednotliv!ch místností a#nároky na tato za&ízení (destila"ní p&ístroj, 

sterilizátor, váhy… - rozsah kontroly a#jejich "etnost).
Jsou-li po(adavky vyhlá$ky bezezbytku spln%ny, vydá Státní ústav pro kontrolu lé"iv Zá-

vazné stanovisko k(technickému a(v"cnému vybavení zdravotnického za#ízení – lékárny.
K#vlastnímu zahájení provozu lékárenského zdravotnického za&ízení je v#poslední fázi 

pot&eba ud%lení Oprávn"ní k(poskytování zdravotních slu)eb (dále jen Oprávn"ní). 
Oprávn%ní vydává odbor sociálních v%cí a#zdravotnictví místn% p&íslu$ného krajského 
ú#adu podle po(adavk' zákona ". 372/2011 Sb.

0ádost provozovatele o#ud%lení Oprávn%ní musí obsahovat: 
a)  jméno, p&íjmení, trval! pobyt a#rodné "íslo, je-li provozovatelem nestátního za&ízení fy-

zická osoba; je-li provozovatelem zdravotnického za&ízení právnická osoba, název, sídlo, 
právní forma, jméno, p&íjmení, trval! pobyt a#rodné "íslo osoby nebo osob, které jsou 
statutárním orgánem, a#jméno, p&íjmení, trval! pobyt a#rodné "íslo odborného zástupce, 
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b) druh a#rozsah poskytování zdravotní pé"e, 
c)  místo poskytování zdravotních slu(eb v"etn% dolo(ení vlastnického nebo nájemního 

vztahu, 
d) den zahájení poskytování zdravotních slu(eb. 

K($ádosti o(ud'lení oprávn'ní je provozovatel zdravotnického za!ízení povinen p!ipojit 
tyto doklady:

a)  registrující orgán po(aduje dolo(ení spln%ní podmínek zákona ". 95/2004 Sb. v#plat-
ném zn%ní – odborná zp'sobilost (zdravotnického personálu), specializovaná zp'-
sobilost odborného zástupce lékárny, zdravotní zp'sobilost a#trestní bezúhonnost 
zdravotnick!ch pracovník',

b) provozní &ád, schválen! p&íslu$n!m orgánem ochrany ve&ejného zdraví,
c)  souhlas Státního ústavu pro kontrolu lé"iv, jde-li o#provozování lékárny nebo v!dejny 

prost&edk' zdravotnické techniky,
d)  smlouvu s vlastníkem nemovitosti, jde-li o#poskytování zdravotní pé"e na základ% 

nájemní smlouvy. Smlouva o#nájmu nebo o#podnájmu nesmí omezovat nájemce "i 
podnájemce ve svobodném v!konu povolání, 

e) v!pis z#rejst&íku trest' ne star$í t&í m%síc' statutárního orgánu právnické osoby,
f )  "estné prohlá$ení o#bezdlu(nosti na zdravotním a#sociálním poji$t%ní a#neexistenci 

insolven"ního &ízení.
Na základ% t%chto doklad' vydá zdravotní odbor p&íslu$ného krajského ú&adu Oprávn%ní 

k#poskytování zdravotních slu(eb.
Ud"lení oprávn"ní obsahuje: 
a) kdo je provozovatelem,
b) kde bude zdravotní pé"e poskytována,
c) kdo je odborn!m zástupcem zdravotnického za&ízení,
d) jak! je rozsah poskytované pé"e,
e) odkdy je pé"e poskytována,
f ) od'vodn%ní.
Jakékoli zm%ny v#provozu, resp. v#rozhodn!ch údajích uveden!ch v#oprávn%ní zavdávají 

podle § 21 odst. 1 a#2 z. ". 372/2011 Sb. povinnost tyto zm%ny oznámit místn% p&íslu$-
nému krajskému ú&adu, kter! na základ% jejich oznámení a#dolo(ení provede zm%nu ve 
vydaném Oprávn%ní.

12.2.6. ,LnK 
Ud%lením Oprávn%ní k#poskytování zdravotních slu(eb v$ak je$t% povinnosti provozo-

vatele nekon"í. Následujícím krokem je podání (ádosti o#ud%lení p&íslu$ného Osv"d!ení 
u#profesní stavovské organizace – )LnK. 0ádost o#Osv"d!ení se doru"uje sekretariátu 
)eské lékárnické komory a#musí b!t potvrzena místn% p&íslu$n!m okresním sdru(ením 
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)LnK. )eská lékárnická komora vydává t&i druhy Osv%d"ení – Osv"d!ení vedoucího lé-
kárníka, Osv"d!ení odborného zástupce a#Osv"d!ení soukromé lékárenské praxe. Je 
na (adateli, aby vybral správné osv%d"ení. Detailní informace lze nalézt v#Licen"ním &ádu 
)eské lékárnické komory. 

Na vydaném Osv"d!ení je pak uvedeno, kdo je komorou veden jako odborn% zástup-
ce, vedoucí lékárny - jejich nacionále, rozsah "innosti provozovatele a#adresa lékárny, 
pro kterou je osv%d"ení ud%leno. Nov% je pak na Osv"d!ení krom% data vydání uvedeno 
i#datum platnosti, které se vá(e na povinnost pln%ní podmínek celo(ivotního vzd%lávání 
podle zákona ". 95/2004 Sb. a#+ádu celo(ivotního vzd%lávání )LnK.

12.2.7. Odborn' zástupce – pravomoci, odpov&dnost
Funkci odborného zástupce z&izuje zákon ". 372/2011 Sb. pro ka(dé zdravotnické za-

&ízení. Odborn! zástupce musí splnit po(adavky tohoto zákona, resp. zákona ". 95/2004 
Sb., musí mít odbornou zp'sobilost, specializovanou zp'sobilost v#p&íslu$ném oboru, 
zdravotní zp'sobilost a#b!t trestn% bezúhonn!. Odpovídá za provoz zdravotnického za-
&ízení podle zákona ". 372/2011 Sb.

12.2.8. Vedoucí lékárník – pravomoci, odpov&dnost
Funkci vedoucího lékárníka z&izuje zákon ". 378/2007 Sb. pro ka(dou lékárnu. Vedoucí 

lékárník musí splnit po(adavky tohoto zákona, resp. zákona ". 95/2004 Sb., musí mít 
odbornou zp'sobilost, specializovanou zp'sobilost v#p&íslu$ném oboru, zdravotní zp'so-
bilost a#b!t trestn% bezúhonn!. Odpovídá za provoz lékárny podle zákona ". 378/2007 Sb.  
a#osobn% se musí ú"astnit &ízení a#provozu lékárny.

12.2.9. Provozní +ád, hygienick' +ád
Nedílnou sou"ástí (ádosti o#Oprávn%ní k#poskytování zdravotních slu(eb je provozní 

&ád – musí b!t schválen! místn% p&íslu$n!m orgánem ochrany zdraví – hygienickou 
stanicí. 

Provozní #ád popisuje zdravotnické za&ízení (místo, otevírací dobu, odborného zá-
stupce), podrobn% popisuje úkoly a#povinnosti lékárny; provoz lékárny (p&íjem, v!dej, 
zásobování, kontrolu, dokumentaci, povinnosti odborného zástupce). S#provozním &ádem 
lékárny musí b!t seznámen ka(d! její pracovník. 

Provozní &ád existuje v(dy pro konkrétní lékárnu. Nelze jej formulovat obecn%. Ukládá zá-
rove. povinnosti evidence a#dal$ích sledování nezbytn!ch pro poskytování lékárenské pé"e. 

Obvykle p&ílohou provozního &ádu b!vá hygienick! &ád nebo té( sanita!ní program. Jde 
o#p&esn! rozpis "inností pro ka(dou jednotlivou místnost lékárny. Uvádí, jak!m zp'sobem 
se provádí o"ista a#dezinfekce. Up&es.uje, jak a#s#jakou frekvencí se st&ídají dezinfek"ní 
prost&edky a#kdo a#kdy provádí úklid a#dezinfekci. Za dodr(ování sanita"ního programu 
odpovídá v(dy odborn! zástupce lékárny.
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12.2.10. Smlouvy s$poskytovateli energií, komunálního i$nebezpe#ného 
odpadu, prádelnou ochrann'ch od&v(

Mezi dal$í povinnosti poskytovatele zdravotních slu(eb pat&í povinnost uzav&ít smluv-
ní vztah s#poskytovateli energií (pitná voda, elektrická energie, dodávka tepla), smlouvy 
s#osobami oprávn%n!mi likvidovat komunální i nebezpe"n! odpad nebo i#povinnost zajistit 
o"istu pracovních od%v' zam%stnanc'. 

12.2.11. OOVLP
Sou"ástí lékárny m'(e b!t OOVL (odlou"ené odd%lení pro v!dej lé"iv!ch p&íprav-

k') a#to za p&edem jasn% stanoven!ch podmínek dan!ch legislativou (zejména vyhlá$ka  
". 92/2012 Sb. a#vyhlá$ka ". 99/2012 Sb.). OOVL je v(dy vázáno k#jedné konkrétní lékárn%, 
OOVL je z&izováno v#obci nebo m%stské "ásti, kde je poskytována ambulantní léka&ská 
pé"e a#v#míst% není lékárna.

12.2.12. Registrace v$%ivnostenském rejst+íku 
Oprávn%ní k#poskytování zdravotních slu(eb se vztahuje na zacházení pouze s lé"iv!mi 

p&ípravky. Má-li provozovatel lékárny ve svém sortimentu i#zbo(í jiného charakteru, je povi-
nen k#registraci v#)ivnostenském rejst#íku podnikatel'. Dokladem registrace v"etn% jejího 
rozsahu podnikání je v!pis z#tohoto rejst&íku. V#minulosti byl podnikateli vydáván (ivnos-
tensk! list pot&ebn! k#prodeji neregistrovan!ch v!robk' podle zákona ". 455/1991 Sb.,  
kter! upravuje (ivnostenské podnikání.

12.3. Vlastní provoz lékárny
V#p&ípad% poskytování zdravotnick!ch slu(eb v#oblasti lékárenské pé"e, ale i#v!zkumu, 

klinického zkou$ení, registrace, v!roby, kontroly lé"iv!ch p&ípravk' a#vykonávání státního 
dozoru nad t%mi to "innostmi je poskytovatel lékárenské pé"e &ízen ustanoveními zákona 
o(lé!ivech, tj. zákona ". 378/2007 Sb. 

12.3.1. Zacházení s$LP
Zacházením s#lé"ivy se dle zákona o#lé"ivech (zákon ". 378/2007 Sb.) rozumí jejich 

v!zkum, p&íprava, úprava, kontrola, v!roba, distribuce, skladování a#uchovávání, dodá-
vání a#p&eprava, nabízení za ú"elem prodeje, v!dej, prodej, dr(ení za ú"elem podnikání, 
poskytování reklamních vzork', pou(ívání lé"iv!ch p&ípravk' p&i poskytování zdravotních 
slu(eb nebo veterinární pé"e nebo odstra.ování lé"iv. 

Oblast p&edepisování lé"iv!ch p&ípravk' upravuje vyhlá$ka ". 54/2008. Povinná elektronická 
preskripce je stanovena p&ímo zákonem o#lé"ivech. K#provedení ustanovení t!kajících se elek-
tronick!ch recept' byla vydána samostatná vyhlá$ka ". 415/2015. Dal$í d'le(itou vyhlá$kou je 
vyhlá$ka ". 84/2008 Sb., o#správné lékárenské praxi. Vyhlá$ka upravuje provoz lékárnám a#také od-
d%lením nukleární medicíny a#transfuzním stanicím s#ohledem na zacházení s#lé"iv!mi p&ípravky.
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12.3.2. Zacházení se ZP
V#lékárn% je krom% lé"iv v#souvislosti s#poskytováním zdravotních slu(eb zacházeno 

i#se zdravotnick!mi prost&edky. T%m je velice ob$írn% v%nován zákon o(zdravotnick%ch 
prost#edcích, tj. zákon ". 268/2014 Sb. s#ú"inností od 1. dubna 2015. Zákon obsahuje 
analogicky jako zákon o#lé"ivech nejen definice, ale upravuje i#hromadnou "i individuální 
v!robu, distribuci, skladování, v!dej a#poskytování zdravotnick!ch prost&edk' pacient'm.

Provád%cím p&edpisem k#zákonu je vyhlá$ka Ministerstva zdravotnictví )eské republiky 
". 62/2015 Sb. s#ú"inností od 3. dubna 2015, která upravuje zejména skladovací podmínky, 
distribuci a#v!dej zdravotnick!ch prost&edk'.

Sou"ástí v!deje zdravotnického prost&edku p&edepsaného na léka&sk! p&edpis pacientovi 
je poskytnutí informací nezbytn!ch pro správné a#bezpe"né pou(ívání a#základní údr(bu 
vydávaného zdravotnického prost&edku. 

12.3.3. Zacházení  s NL a jejich evidence
Mezi dal$í povinnost poskytovatele lékárenské pé"e pat&í vedení evidence zacházení 
s(návykov%mi látkami.

Zacházení s#návykov!mi látkami upravuje zákon ". 167/1998 Sb., o#návykov!ch látkách 
a#zákon ". 272/2013 Sb, o#prekurzorech drog.

S#návykov!mi látkami uveden!mi v#p&íloze ". 1, 2, 5, 6 nebo 7 na&ízení vlády o#sezna-
mu návykov!ch látek a#p&ípravky je obsahující nebo lé"ivé p&ípravky s#obsahem uvedené 
látky kategorie 1 mohou bez povolení k#zacházení zacházet lékárníci nebo farmaceutické 
asistentky, pod dohledem lékárníka, p&i poskytování zdravotních slu(eb. Zacházením se 
v#lékárnách rozumí: nab!vání, pozb!vání, skladování a#také p&íprava lé"iv!ch p&ípravk'.

Pro zacházení s#prekurzory drog provozovatel lékárny pot&ebuje tzv. zvlá$tní licenci, 
kterou lze získat na základ% (ádosti od Ministerstva zdravotnictví dle zákona ". 272/2013 
Sb., o#prekurzorech drog.

Dokumentace vztahující se k#zacházení s#návykov!mi látkami, p&ípravky a#prekurzory 
drog musí b!t uchovávána po dobu 5 let ode dne posledního záznamu.

12.3.4. Povinná hlá)ení 
Provozovatel lékárny podává hlá$ení o#skute"né realizaci návykov!ch látek. +ádné hlá-

$ení je za uplynul! kalendá&ní rok v(dy do 28. 2. podáváno Státnímu ústavu pro kontrolu 
lé"iv. Mimo&ádné hlá$ení pak nejpozd%ji do 30 dn' od nastalé mimo&ádné události. Hlá$ení 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparát' a#lé"iv se podává pouze v#p&ípad% 
realizace v!deje návykov!ch látek pro veterinární ú"ely. 

Dal$í povinností je hlá$ení o#produkci a#likvidaci nebezpe"ného odpadu, a#to do 15. 2. 
za p&edcházející kalendá&ní rok.

Provozovatel lékárny si rovn%( musí sám aktivn% hlídat termíny a#rozsah podávan!ch 
hlá$ení orgán'm státní správy. 
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12.3.5. Odstra/ování nepou%iteln'ch LL a$LP
Nepou(itelná a#pro$lá lé"iva, tedy lé"ivé látky a#lé"ivé p&ípravky, odebírá od obyvatelstva 

podle zákona ". 378/2007 Sb. povinn% ka(dá lékárna. Likvidaci tohoto nebezpe"ného 
odpadu shromá(d%ného od obyvatel hradí místn% p&íslu$n! krajsk! ú&ad. Pokud jsou li-
kvidována pro$lá a#nepou(itelná lé"iva ze zásob lékárny, úhradu provádí provozovatel.

12.3.6. Dokumenta#ní #innost, skladovací podmínky, validace p+ístroj(
Dokumenta"ní "innost a#její &ádná evidence jsou jednou z#provozních povinností zdra-

votnického za&ízení. Rozsah odborné dokumentace vychází z#vyhlá$ky ". 84/2008 Sb. a#je 
uveden také v#provozním &ádu ka(dé lékárny. Rozsah hospodá&ské dokumentace uvád%jí 
právní p&edpisy upravující podnikání obecn%.

ZKRATKY PRÁVNÍCH P-EDPIS.
Zákon 
". 220/1991 Sb. 

zákon ". 220/1991 Sb., )eské národní rady o#)eské léka&ské komo&e, 
)eské stomatologické komo&e a#)eské lékárnické komo&e

Zákon  
". 455/1991 Sb. 

Zákon ". 455/1991 Sb., o#(ivnostenském podnikání

Zákon  
". 167/1998 Sb.

zákon ". 167/1998 Sb., o#návykov!ch látkách a#o#zm%n% n%kter!ch dal$ích 
zákon'

Zákon  
". 258/2000 Sb. 

zákon ". 258/2000 Sb., o#ochran% ve&ejného zdraví a#o#zm%n% n%kter!ch 
souvisejících zákon'

Zákon 
". 95/2004 Sb. 

zákon ". 95/2004 Sb., o#podmínkách získávání a#uznávání odborné zp'-
sobilosti a#specializované zp'sobilosti k#v!konu zdravotnického povolání 
léka&e, zubního léka&e a#farmaceuta

Zákon 
". 96/2004 Sb.

zákon ". 96/2004 Sb., o#podmínkách získávání a#uznávání zp'sobilos-
ti k#v!konu neléka&sk!ch zdravotnick!ch povolání a#k#v!konu "innosti 
souvisejících s#poskytováním zdravotní pé"e a#o#zm%n% n%kter!ch sou-
visejících zákon'

Zákon  
". 378/2007 Sb.

zákon ". 378/2007 Sb., o#lé"ivech a#o#zm%nách n%kter!ch souvisejících 
zákon'

Vyhlá$ka 
". 54/2008 Sb.

vyhlá$ka ". 54/2008 Sb., o#zp'sobu p&edepisování lé"iv!ch p&ípravk', 
údajích uvád%n!ch na léka&ském p&edpisu a#o#pravidlech pou(ívání lé-
ka&sk!ch p&edpis'

Vyhlá$ka 
". 84/2008 Sb.

vyhlá$ka ". 84/2008 Sb., o#správné lékárenské praxi, bli($ích podmínkách 
zacházení s#lé"ivy v#lékárnách, zdravotnick!ch za&ízeních a#u#dal$ích pro-
vozovatel' a#za&ízení vydávajících lé"ivé p&ípravky
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Zákon  
". 372/2011 Sb.

zákon ". 372/2011 Sb., o#zdravotních slu(bách a#podmínkách jejich po-
skytování

Vyhlá$ka 
". 92/2012 Sb. 

vyhlá$ka ". 92/2012 Sb., o#po(adavcích na minimální technické a#v%cné 
vybavení zdravotnick!ch za&ízení a#kontaktních pracovi$1 domácí pé"e

Vyhlá$ka  
". 99/2012 Sb.

vyhlá$ka ". 99/2012 Sb., o#po(adavcích na minimální personální zabez-
pe"ení zdravotních slu(eb

Zákon  
". 272/2013 Sb.

zákon ". 272/2013 Sb., o#prekurzorech drog

Zákon 
". 268/2014 Sb.

zákon ". 268/2014 Sb., o#zdravotnick!ch prost&edcích a#o#zm%n% zákona 
". 634/2004 Sb.,, o#správních poplatcích, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis'

Vyhlá$ka  
". 62/2015 Sb. 

vyhlá$ka ". 62/2015 Sb., o#provedení n%kter!ch ustanovení zákona o#zdra-
votnick!ch prost&edcích

Vyhlá$ka 
". 415/2015 Sb.

vyhlá$ka ". 415/2015 Sb., o#provedení n%kter!ch ustanovení zákona o#lé-
"ivech t!kajících se elektronick!ch recept'





Vytvo!eno a vyti"t#no v rámci projektu Specializa$ní vzd#lávání v oboru nemocni$ní a ve!ejné lékárenství 
a dal"ích farmaceutick%ch obor&

Projekt $íslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213
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