
Zákon o lé ivech . 
378/2007 Sb.

Ú innost od 31. 12. 2008



��pp evedenevedeníí evropských smevropských sm rnic do rnic do eskeskéého ho 
prprááva  (va  ( aloby u ESD za laloby u ESD za léékovou regulaci)kovou regulaci)

••transparentntransparentníí proces stproces stáátntníí regulace lregulace léé iviv
••vv ttšíší informovanost vinformovanost v i vi vššem em 
zzúú astnastn ným subjektným subjekt mm
••nnááklady na klady na innost regulainnost regula nníích orgch orgáánn
bez vebez ve ejnejnéého zho záájmu plnjmu pln pp eneseny na eneseny na 
soukromsoukroméé subjektysubjekty

Zm na zákona o lé ivech



Vyhláška . 54/2008 Sb., o 
p edepisování lék

Ú innost od 25. 2. 2008



Nále itosti receptu

�� NenNeníí stanoven vzor recepturnstanoven vzor recepturníího tiskopisu ho tiskopisu 
��vzor pouze recepty a vzor pouze recepty a áádanky s modrým danky s modrým 

pruhempruhem
��Nelze umNelze umíístit znaky omezujstit znaky omezujííccíí itelnostitelnost

�� ZmZm na symbolna symbol (I,C (I,C -- zruzruššeny jieny ji dd ííve)ve)
��P P -- ,,Hrad,,Hradíí nemocný'' nemocný'' 
��R R -- ,,Nezam,,Nezam ovat''ovat''



Údaje uvád né na receptu

�� OznaOzna eneníí ZP ZP íísleným ksleným kóódemdem
�� Identikace pacienta (tel. Identikace pacienta (tel. ííslo se souhasem)slo se souhasem)
�� IdentifikaIdentifika nníí ííslo pojislo pojišštt nce ( i v pnce ( i v p íípadpad

LP hrazenLP hrazenéého pacientem)ho pacientem)
�� PP edepsaný LP (nedepsaný LP (náázev, lzev, léékovkováá forma, sforma, sííla, la, 

velikost balenvelikost baleníí) ) 
�� PoPo et balenet baleníí nebo dnebo dáávek I. ..., slovy latinskyvek I. ..., slovy latinsky
�� Symbol pSymbol p ííp. slovnp. slovníí vyjvyjáádd eneníí



Symboly

�� ,,(!)'' z,,(!)'' záámm rnrnéé pp ekroekro eneníí (slovy u IPLP)(slovy u IPLP)
�� ,,Pohotovost'',,Pohotovost''
�� ,,Zvý,,Zvýššenenáá úúhrada''hrada''
�� ,,Nutn,,Nutnáá a neodkladna neodkladnáá ppéé e''e''
�� ,,Neregistrovaný l,,Neregistrovaný léé ivý pivý p íípravek''pravek''
�� ,,Pro pot,,Pro pot ebu rodiny'' Ad usum propriumebu rodiny'' Ad usum proprium
�� ,,MZ ,,MZ R''R''



Symboly

�� ,,Na doporu,,Na doporu eneníí odbornodbornéého lho léékaka e''e''
�� ,,Schvaluji''; ,,Schv,,Schvaluji''; ,,Schvááleno reviznleno revizníím lm léékaka em''em''
�� ,,Hrad,,Hradíí nemocný''nemocný''

�� U pacient pU pacient p ededšškonkoníího vho v ku moku mo nost uvnost uvéést st 
hmotnost v kg v phmotnost v kg v p íípadpad ,, e nene neníí pp imim enenáá
vv kuku



Údaje uvád né na receptu

�� HlavnHlavníí diagndiagnóózaza–– v pv p íípadpad zvýzvýššenenéé úúhradyhrady
�� NNáávod k pouvod k pou ititíí LPLP
�� Otisk razOtisk razíítka poskytovateletka poskytovatele
�� JmJmééno, pno, p ííjmenjmeníí lléékaka e he h lkovým plkovým píísmem smem 

nebo jmenovkou (prnebo jmenovkou (práávnickvnickáá osoba)osoba)
�� Podpis pPodpis p edepisujedepisujííccíího lho léékaka ee
�� Datum vystavenDatum vystaveníí receptureceptu



Zp sob p edepisování
�� recept nesmrecept nesmíí obsahovat vobsahovat vííce nece ne

��1 druh LP obsahuj1 druh LP obsahujííccíího omamnho omamnéé lláátky tky 
nebo psychotropnnebo psychotropníí lláátkytky

��2 druhy ostatn2 druhy ostatníích LPch LP
�� pp edepsedepsááno vno vííce nece ne 1 balen1 baleníí

��musmusíí být respektovbýt respektováána podmna podmíínka do dalnka do dalšíší
kontroly u lkontroly u léékaka e, nejde, nejdééle vle vššak balenak baleníí na na 
dobu 3 mdobu 3 m ssíícc a zpravidla do poa zpravidla do po tu 3 bal.tu 3 bal.

�� lléé ba na delba na delšíší dobu dobu -- opakovacopakovacíí receptrecept



Opakovací recept
�� vvššechny nechny náálele itosti bitosti b nnéého receptuho receptu
�� navnavííc ,,Repetatur'' (Opakovat)c ,,Repetatur'' (Opakovat)
�� celkový pocelkový po et  výdejet  výdej ííslicslicíí a slovy (nena slovy (neníí

pp edepsana forma edepsana forma ííslic ani psslic ani psáát latinsky)t latinsky)



Opakovací recept
�� popo et výdejet výdej vztavzta en k receptu jako celkuen k receptu jako celku
�� mnomno stvstvíí pp edepsanedepsanéé pro jednotlivý výdej pro jednotlivý výdej 

omezeno omezeno –– maximmaximáálnln 3 balen3 baleníí
�� 2 re2 re imy imy –– na na úú et ZP nebo,,Hradet ZP nebo,,Hradíí nemocný''nemocný''
�� nelze na nnelze na náávykovvykovéé lláátky!tky!
�� regularegula nníí poplatek na kapoplatek na ka dý výdejdý výdej



Doba platnosti
�� ZZáásadnsadníí zmzm ny (beze zmny (beze zm ny pohotovost)ny pohotovost)

��ATB, antimikr. chemoterap. ATB, antimikr. chemoterap. –– 5 kalen. dn5 kalen. dn
��ostatnostatníí –– 14 kalend14 kalendáá nníích dnch dn
��pohotovost pohotovost –– 1 den po vystaven1 den po vystaveníí

�� OpakovacOpakovacíí receptrecept
��standardnstandardn 6 m6 m ssíícc
��maximmaximáálnln na 1 rok prodlouna 1 rok prodlou eneníí

�� LLéékaka mm e dobu platnosti ure dobu platnosti ur it jinakit jinak
��ne ne –– ATB, modrý pruh, pohotovostATB, modrý pruh, pohotovost



Elektornický recept
�� OpatOpat en zaruen zaru eným elektronickým podpisem eným elektronickým podpisem 

pp edepisujedepisujííccíího lho léékaka ee

�� ZaslZasláán centrn centráálnlníímu mu úúlolo iiššti zti z izovanizovanéém m 
SSÚÚKLemKLem

�� Nelze u receprNelze u recepr s modrým pruhems modrým pruhem



P echodná ustanovení
�� DosavadnDosavadníí lléékaka skskéé pp edpisy lze pouedpisy lze pou íívat, vat, 

pokud budou ppokud budou p edepisujedepisujííccíím lm léékaka em em 
doplndopln ny o pny o p ííslusluššnnéé úúdaje podle vyhldaje podle vyhlášášky, ky, 
do vypotdo vypot ebovebováánníí ststáávajvajííccíích zch záásob.sob.



Vyhláška . 84/2008 Sb., o správné
lékárenské praxi, bli ších podmínkách 

zacházení s lé ivy v lékárnách, 
zdravotnických za ízeních a u dalších 
provozovatel a za ízení vydávajících 

lé ivé p ípravky



Limit po tu vydaných balení
�� v pv p íípadpad , , e le léékaka pp i pi p edepisovedepisováánníí LP LP 

hrazenhrazenéého z ho z veve ejnejnéého zdravotnho zdravotníího pojiho pojišštt nníí
pp edepedepíšíše ve vííce balence baleníí, ne, ne odpovodpovííddáá zajizajišštt nníí
lléé by pacienta na dobu 3 mby pacienta na dobu 3 m ssíícc , vyd, vydáá
lléékkáárnrníík pouze takový pok pouze takový po et balenet baleníí, který , který 
odpovodpovííddáá zajizajišštt nníí lléé by pacienta na dobu 3 by pacienta na dobu 3 
mm ssíícc

�� vydvydáávvááno vno vííce nece ne 1 balen1 baleníí jednoho druhu LPjednoho druhu LP
�� nenneníí povinnost oznamovat lpovinnost oznamovat léékaka i vydi vydáánníí

menmenšíšího poho po tu balentu baleníí, ne, ne bylo pbylo p edepsedepsáánono



P ekro ené dávkování
�� na Rp. nenna Rp. neníí symbol ,,!''symbol ,,!''
�� konzultace s pkonzultace s p edepisujedepisujííccíím lm léékaka emem
�� v pv p íípadpad , , e pe p edepisujedepisujííccíí lléékaka nenneníí k k 

dosadosa eneníí vydvydáá lléékkáárnrníík pk p edepsaný LP s edepsaný LP s 
upraveným dupraveným dáávkovvkováánníím (odpovm (odpovíídajdajííccíím m 
souhrnu souhrnu úúdajdaj o po p íípravku nebo dpravku nebo dáávkovvkováánníí
uvedenuvedenéém v m v L)L)

�� lléékkáárnrníík uvk uv domdomíí lléékaka e jakmile je to moe jakmile je to mo nnéé



Lékárník nevydá LP
�� ChybChybíí--li na Rp. li na Rp. 

��podpis ppodpis p edepisujedepisujííccíího lho léékaka e, e, 
��identifikace ZZ (nelze doplnit a nehrozidentifikace ZZ (nelze doplnit a nehrozíí

nebezpenebezpe íí z prodlenz prodleníí))
��jmjmééno a pno a p ííjmenjmeníí pacienta (a nelze doplnit a pacienta (a nelze doplnit a 

nejde o nebezpenejde o nebezpe íí z prodlenz prodleníí))
��identifikaidentifika nníí ííslo pacienta a kslo pacienta a kóód jeho ZP (a d jeho ZP (a 

nelze doplnit)nelze doplnit)



Náhrada p edepsaného LP 11
�� nenneníí k dispozici pk dispozici p edepsaný LP a je nezbytnedepsaný LP a je nezbytnéé

jeho okamjeho okam ititéé vydvydáánníí
�� se souhlasem pacienta lze nahradit LP se souhlasem pacienta lze nahradit LP ––

stejnou lstejnou léé ivou livou láátku, stejnou ltku, stejnou léékovou formu, kovou formu, 
stejnou cestu podstejnou cestu podáánníí

�� lléékkáárnrníík upravk upravíí ddáávkovvkováánníí, po, po et balenet baleníí dle dle 
ddáávky udanvky udanéé lléékaka emem

�� lléékkáárnrníík nemk nemáá povinnost oznamovat povinnost oznamovat 
nnááhradulhraduléékaka i (vyznai (vyzna íí zmzm ny na Rp.)ny na Rp.)



Generická substituce 11
�� nenneníí nezbytnnezbytnéé okamokam ititéé vydvydáánníí LPLP
�� na Rp. nenna Rp. neníí vyznavyzna eno ,,Nezameno ,,Nezam ovat''ovat''
�� se souhlasem pacienta mse souhlasem pacienta m e le léékkáárnrníík k 

substituovat LP za jiný substituovat LP za jiný –– stejnou lstejnou léé ivou ivou 
lláátku, ltku, léékovou formu, stejnou cestu podkovou formu, stejnou cestu podáánníí, , 
shodnou bezpeshodnou bezpe nost, shodnou nost, shodnou úú innostinnost

�� lléékkáárnrníík upravk upravíí ddáávkovvkováánníí popo et balenet baleníí
�� lléékkáárnrníík nemk nemáá povinnost oznamovat povinnost oznamovat 

substituci lsubstituci léékaka i (vyznai (vyzna íí zmzm ny na Rp.)ny na Rp.)



Zám na 11
�� ZamZam nit pnit p edepsaný LP za jiný LP s jinou edepsaný LP za jiný LP s jinou 

lléé ivou livou láátkou s obdobnými ltkou s obdobnými léé ivými ivými úú inky inky 
nebo v jinnebo v jinéé lléékovkovéé formform mm e le léékkáárnrníík k 
pouze za ppouze za p edpokladu, edpokladu, e s te s tíím pacient m pacient 
souhlassouhlasíí, z, záámm na je odsouhlasena na je odsouhlasena 
pp edepisujedepisujííccíím lm léékaka em a provedenou em a provedenou 
zzáámm nu vyznanu vyzna íí na receptu, vna receptu, v etnetn uvedenuvedeníí
ddáávkovvkováánníí



Další provád cí p edpisy
�� VyhlVyhlášáška ka . 85/2008 Sb., o stanoven. 85/2008 Sb., o stanoveníí

seznamu lseznamu léé ivých livých láátek a pomocných ltek a pomocných láátek, tek, 
kterkteréé lze poulze pou íít pro pt pro p íípravu LPpravu LP

�� VyhlVyhlášáška ka . 86/2008 Sb., o stanoven. 86/2008 Sb., o stanoveníí zzáásad sad 
sprspráávnvnéé laboratornlaboratorníí praxe v oblasti lpraxe v oblasti léé iviv

�� ÚÚ innost od 11. 3. 2008innost od 11. 3. 2008


