
Platné znění dotčených ustanovení zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 

a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

378/2007 Sb. 

 

ZÁKON  

ze dne 6. prosince 2007 

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech) 

 

Předepisování léčivých přípravků 

 

§ 80 

  

 (1) Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to 

na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě 

je přípustné jen výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů není možné vystavit lékařský předpis 

v elektronické podobě. Prováděcí právní předpis stanoví situace, za nichž je vystavení lékařského 

předpisu v listinné podobě vždy přípustné. 

  

 (2) Jedná-li se o lékařský předpis v elektronické podobě pro jednotlivého pacienta (dále jen 

„elektronický recept“), je předepisující lékař povinen zaslat jej podle § 81 do centrálního úložiště 

elektronických receptů, které mu obratem sdělí identifikační znak, kterým je uložený elektronický 

recept opatřen. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně 

vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Prováděcí právní předpis stanoví postup a podmínky 

pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s 

centrálním úložištěm elektronických receptů, způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální 

úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, způsob zasílání elektronických 

receptů předepisujícími lékaři a způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence 

elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány. Prováděcí právní předpis rovněž 

stanoví způsob nakládání s recepty, které byly v souladu odstavcem 1 vystaveny v listinné podobě. 

   (1) Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní 

služby a veterinární lékaři, a to vystavením lékařského předpisu, který může být, po dohodě 

s pacientem, v listinné nebo v elektronické podobě, recept na léčivý přípravek s omezením podle 

§ 39 odst. 4 písm. c) a recept, kterým se předepisuje léčivý přípravek s obsahem konopí pro 

léčebné použití, se vystavuje výhradně v elektronické podobě. Jedná-li se o lékařský předpis v 

elektronické podobě (dále jen "elektronický recept"), je předepisující lékař povinen zaslat jej 

podle § 81 centrálnímu úložišti elektronických receptů, které mu obratem sdělí identifikační 

znak, kterým je zaslaný elektronický recept opatřen; jde-li o recept na léčivý přípravek s 

omezením podle § 39 odst. 4 písm. c) a recept, kterým se předepisuje léčivý přípravek s obsahem 

konopí pro léčebné použití, centrální úložiště elektronických receptů sdělí identifikační znak jen 

tehdy, jsou-li splněny podmínky pro předepisování. Tento identifikační znak, na jehož základě 

bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. 

Prováděcí právní předpis stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na 

lékařském předpisu a pravidla používání lékařských předpisů. Dále prováděcí právní předpis 



stanoví postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících 

předepsané léčivé přípravky na elektronický recept s centrálním úložištěm elektronických 

receptů, způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů 

poskytuje předepisujícím lékařům, způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími 

lékaři a způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence elektronických receptů, 

na které byly léčivé přípravky již vydány. 

  

 (3) (2) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni postupovat tak, 

aby nedocházelo k nevhodnému nebo nehospodárnému nakládání s léčivými přípravky s ohledem na 

povahu onemocnění a délku zamýšlené léčby daným léčivým přípravkem. 

  

  (4) Veterinární léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti veterinární lékaři na lékařský 

předpis vystavený v listinné podobě. 

 (5) (3) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni postupovat tak, 

aby nedocházelo ke zvýhodnění poskytovatele lékárenské péče nebo k zásahu do práva pacienta na 

volbu poskytovatele lékárenské péče. Reklama51) v souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje. 

 

Správní delikty 

§ 103 

 

(14) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že při předepisování léčivých 

přípravků nezajistí dodržení podmínek stanovených v § 80 odst. 5 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

70/2013 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 19. února 2013, 

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

 

157. V § 82 odst. 1 větě první se slova „, který může být v listinné podobě nebo elektronickým 

receptem“ zrušují. 

 



Čl. III 

 

Účinnost  

  

 Tento zákon nabývá účinnosti druhým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení s výjimkou 

 a) čl. I bodu 133, pokud jde o § 70 odst. 3 až 6, který nabývá účinnosti 2. července 2013, 

 b) čl. I bodů 101, 126 a 127, které nabývají účinnosti uplynutím 3 let ode dne vyhlášení aktů 

vydaných Evropskou komisí v přenesené působnosti podle článku I bodu 12 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných 

léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce; den nebo dny, kdy byly tyto akty vyhlášeny, 

oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů, 

 c) čl. I bodů 84, 96 a 248, které nabývají účinnosti dnem 4. srpna 2013, 

 d) čl. I bodů 70, 78, 109, 112, 144, 180 až 182 a 240, které nabývají účinnosti dnem 28. října 

2013, 

 e) čl. I bodu 204, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a 

 f) čl. I bodů 154, 157, 230 a 263, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. 


