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➢ Zákon č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., léčivech a o změnách některých

souvisejících zákonů (zákon o léčivech) = Lex Pawlas.

▪ Účinnost: 01.12.2019.

➢ Podstata „Lex Pawlas“:

▪ lékový záznam pacienta (původní záměr);

▪ úhrada léčebného konopí (pozměňovací návrh);

▪ chráněný distribuční systém (pozměňovací návrh).

➢ Průběh legislativního procesu poznamenán:

▪ pozměňujícími návrhy nesouvisejícími s „tématikou“ původního návrhu;

▪ diskuze ohledně vymahatelnosti chráněného distribučního systému;

▪ rozporuplností názorů na otázku úhrady léčebného konopí;

▪ vrácení návrhu Senátem zpět do Poslanecké sněmovny.

PRÁVNÍ ÚPRAVA
– novela zákona o léčivech alias „Lex Pawlas“

LÉKOVÝ ZÁZNAM PACIENTA26. listopadu 2020
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➢ Lékový záznam pacienta = evidence všech vystavených a případně i vydaných receptů.

➢ Lékový záznam obsahuje informace o:

▪ předepsaných léčivých přípravcích;

▪ vydaných léčivých přípravcích;

▪ příslušném lékaři a poskytovateli zdravotních služeb;

▪ příslušném farmaceutovi a poskytovateli lékárenské péče.

➢ Proč zrovna tyto údaje? → Možnost kontroly předepisovaných léčivých přípravků ohledně:

▪ interakce mezi předepsanými léčivými přípravky;

▪ duplicitního předepisování stejného přípravku více lékaři.

PODSTATA LÉKOVÉHO ZÁZNAMU
– obsah lékového záznamu
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➢ Na údaje v lékovém záznamu je oprávněn nahlížet:

▪ pacient;

▪ lékař;

▪ farmaceut;

▪ klinický farmaceut.

➢ V případě lékaře a klinického farmaceuta je možnost poprvé nahlédnout do lékového záznamu

podmíněna prokázáním totožnosti ze strany pacienta u poskytovatele zdravotních služeb.

➢ Farmaceut pak může nahlídnout:

▪ při výdeji léčivého přípravku na základě identifikátoru platného el. receptu;

▪ po zadání čísla OP nebo cestovního pasu pacienta v rámci osobní konzultace s pacientem.

➢ Na jak staré údaje lze nahlížet? → Lékař může nahlížet na údaje po dobu 5 let od jejich vytvoření;

farmaceut a klinický farmaceut po dobu 1 roku od jejich vytvoření.

NAHLÍŽENÍ DO LÉKOVÉHO ZÁZNAMU
– osoby oprávněné k nahlížení do lékového záznamu
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➢ Nahlížení do lékového záznamu probíhá na základě tzv. opt-

out režimu → nahlížení je od okamžiku spuštění ostrého provozu

(01.06.2020) možné, pokud pacient nevysloví nesouhlas.

➢ Generální nesouhlas lze vyslovit vždy pro celou skupinu, tj. pro

všechny lékaře, farmaceuty a/nebo klinické farmaceuty.

➢ Výjimka z nesouhlasu = z generálního nesouhlasu lze udělit

výjimku v podobě individuálnímu souhlasu pro konkrétního

lékaře nebo lékárníka.

▪ Platí pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří již předepsali, resp.

vydali danému pacientovi léčivý přípravek.

➢ Udělený souhlas i nesouhlas lze odvolat.

NAHLÍŽENÍ DO LÉKOVÉHO ZÁZNAMU
– režim nahlížení do lékového záznamu
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➢ Pacient může vyslovit nesouhlas prostřednictvím:;

▪ listinného formuláře zaslaného Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (úředně ověřený podpis);

▪ elektronického formuláře zaslaného Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím datové

schránky;

▪ webové aplikace pro pacienty.

➢ Webová aplikace pro pacienty:

▪ výhodou je možnost správy souhlasů, kdy lze udělit i individuální souhlas;

▪ nevýhodou je složitý proces založení a aktivace přístupu.

NAHLÍŽENÍ DO LÉKOVÉHO ZÁZNAMU
– správa souhlasů
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➢ Lékárník je prostřednictvím identifikátoru elektronického receptu nebo po předložení

občanského průkazu či cestovního pasu pacienta oprávněn nahlížet na údaje v lékovém

záznamu pacienta.

➢ Možnost využití zejména za účelem:

▪ kontroly možných interakcí mezi předepsanými léčivými přípravky;

▪ konzultace s pacientem ohledně vhodnosti léčivého přípravku.

➢ Pacient může vyslovit nesouhlas pro všechny farmaceuty, současně však může udělit

individuální souhlas např. „svému oblíbenému“ lékárníkovi.

LÉKOVÝ ZÁZNAM & LÉKÁRNÍCI
– dopady lékového záznamu na činnost lékárníků



II.

EMERGENTNÍ SYSTÉM
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➢ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

▪ předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví;

▪ termín připomínkového řízení: 02.04 – 02.05.2019;

▪ sněmovní tisk č. 581. 

➢ Inspirace podle slovenské právní úpravy. 

➢ Současný stav: 

▪ návrh prošel prvním čtením (29.11.2019) a přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví;

▪ Výbor pro zdravotnictví přerušil projednávání nejprve do 15.09.2020, následně do 15.03.2021. 

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O LÉČIVECH
– stav legislativního procesu
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➢ Návrh míří na dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných na recept, které nejsou

dostupné v běžné distribuční síti.

➢ Emergentní systém = elektronický automatizovaný informační systém pro zadávání a potvrzování

objednávek předepsaných léčivých přípravků (EMS) provozovaný držitelem rozhodnutí o

registraci.

➢ Návrh nového znění § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3: „Držitel rozhodnutí o registraci je povinen

zajistit po uvedení léčivého přípravku do oběhu léčivý přípravek pro potřeby pacientů v České

republice jeho dodávkami v odpovídajícím množství a časových intervalech; tuto povinnost nesmí

držitel rozhodnutí o registraci plnit ve významné míře prostřednictvím dodávek v emergentním

systému podle tohoto zákona.“

EMERGENTNÍ SYSTÉM
– podstata emergentního systému
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EMERGENTNÍ SYSTÉM
– podstata emergentního systému
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EMERGENTNÍ SYSTÉM
– podstata emergentního systému
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➢ Držitel zřídí EMS v komunikačním rozhraní, které zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv

(nepřetržitý provoz). Pro každý hrazený léčivý přípravek bude v EMS přehled distributorů, jejichž

prostřednictvím bude držitel zajišťovat dodávky na trh.

➢ Modelový příklad fungování emergentního systému:

▪ pacient přijde do lékárny s elektronickým receptem na hrazený léčivý přípravek;

▪ lékárna daný přípravek nemá;

▪ a současně lékárna nemůže provést ani generickou substituci, ani nemůže hrazený přípravek

prokazatelně objednat u dvou distributorů uvedených v EMS (příp. u jednoho);

▪ lékárna může objednat daný hrazený léčivý přípravek prostřednictvím EMS držitele daného

přípravku;

▪ lékárna učiní v eReceptu záznam o objednávce a daný léčivý přípravek pak nelze vydat v jiné

lékárně;

▪ držiteli i příslušnému distributorovi začíná běžet dvoudenní lhůta na dodání přípravku.

EMERGENTNÍ SYSTÉM
– podstata emergentního systému



EMERGENTNÍ SYSTÉM

SCHÉMA EMERGENTNÍHO SYSTÉMU
– aneb jak by vypadal postup držitele, distributora a lékárny v praxi

26. listopadu 2020

pacient přijde do lékárny s el. 

receptem na hrazený léčivý 

přípravek

lékárna může objednat předepsaný 

hrazený léčivý přípravek v EMS

lékárna učiní v eReceptu záznam, že 

byl přípravek objednán 

prostřednictvím EMS → přípravek 

nelze vydat v jiné lékárně

lékárna nemůže zvolit postup 

generické substituce ani nelze 

hrazený přípravek prokazatelně 

objednat u dvou distributorů 

uvedených v EMS (nebo u jediného, 

který je zde uveden)

lékárna nemá daný přípravek



EMERGENTNÍ SYSTÉM

SCHÉMA EMERGENTNÍHO SYSTÉMU
– aneb jak by vypadal postup držitele, distributora a lékárny v praxi
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lékárna může takto obdržený hrazený léčivý 

přípravek vydat jen na recept. 

držitel může dodat → potvrdí objednávku lékárny (bez lhůty) a

elektronicky informuje SÚKL do 24 hod. od potvrzení objednávky

léčivého přípravku

držitel nemůže dodat nebo 

nestíhá lhůtu→ informuje 

lékárnu následující pracovní den 

po dni doručení objednávky

lékárna zruší záznam v 

eReceptu.

informuje SÚKL nejpozději 

následující pracovní den po dni 

odmítnutí objednávky

držitel může dodat jinou velikost balení (celkový počet jednotek lékové 

formy musí co nejvíce odpovídat předepsanému počtu a nesmí být vyšší o 

více než 50 %)

držitel obratem el. potvrdí 

obdržení (nikoliv dodání)

objednávky (uveden datum a čas 

jejího obdržení).

lékárna obdrží (je mimo jiné povinna dodávku převzít 

- pokud má lékárna alespoň jeden dluh 30 dnů po splatnosti vůči 

distributorovi, musí zaplatit cenu nejpozději při převzetí

pokud používá distributora k plnění EMS → informuje ho o 

čase doručení objednávky

prověření

eReceptu

přerušení/ukončení/vyšší moc 

– nemusí dodat

údaje v objednávce nejsou 

správné – nemusí dodat

začíná běžet lhůta 2 

pracovních dnů pro 

dodání (též distributorovi 

zajišťujícímu tuto 

dodávku)



III.

NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
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➢ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: projednáno vládou

➢ Obsah: reakce na stanovisko Evropské komise ohledně

nedostatečné transpozice příslušné směrnice

➢ Kontext….?

NOVELY ZoZVZ
– novela „I“
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➢ Výjimka § 19 odst. 3 a nemocniční nákupy

➢ Současné znění § 19 odst. 3:

NOVELY ZoZVZ
– novela „I“

„(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky s takovým

předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá

a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních

potřeb.“

➢ Navrhované znění § 19 odst. 3:

„(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky

a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v průběhu účetního

období proměnlivá,

b) zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých

aktuálních potřeb a

c) jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1

nedosahuje limitu podle§ 25.“
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➢ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: není navrženo na pořad schůze

➢ Obsah (dle vlády): reakce na aktuální potřeby v souvislosti s

epidemií COVID-19

➢ Reálné změny? → výrazné zjednodušení jednacího řízení bez

uveřejnění vypsaného v případě, „pokud je to nezbytné v důsledku

krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani

ji nezpůsobil (…).“

NOVELY ZoZVZ
– novela „II“
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➢ Konkrétní změny:

• vyloučení akciové společnost, která nemá výlučně

zaknihované akcie- neuplatní se;

• vypuštění povinnosti prokazování základní způsobilosti;

• vypuštění povinnosti předložit doklady o kvalifikaci;

• vypuštěna kritéria a postupu výběru dodavatele.

NOVELY ZoZVZ
– novela „II“
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➢ Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: vláda vyjádřila neutrální stanovisko; není navrženo na pořad

schůze

➢ Obsah: zavedení výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku

v zadávacím řízení pro případy pořízení státních hmotných rezerv,

pokud nastane situace, která by provedení zadávacího řízení

v souvislostí s pandemií COVID-19 znemožňovala

NOVELY ZoZVZ
– novela „III“
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➢ Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek

➢ Stav: vláda vyjádřila neutrální stanovisko; není navrženo na pořad

schůze

➢ Obsah: navrhuje se zpřístupnění centrálního zadávání

prostřednictvím zrušení povinnosti uzavřít smlouvu mezi centrálním

zadavatel a přidruženými zadavateli do okamžiku zadání veřejné

zakázky; dále se navrhuje udělení širší diskrece vládě při nakládání

se státními hmotnými rezervami, a to tak, že by na žádost

Ministerstva zdravotnictví mohla vláda flexibilně rozhodovat o

způsobech, podmínkách a rozsahu použití státních hmotných
rezerv za účelem ochrany veřejného zdraví

NOVELY ZoZVZ
– novela „IV“



IV.

BONUSY VE VŠECH AKTUÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH
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SOUVISLOSTECH 

➢ Nutnost znát důvody poskytnutí bonusu 

▪ věcná podstata je poskytnutí následného snížení ceny původního 

plnění z ekonomických důvodů

➢ Nejasné definice ve smlouvách

▪ často dochází k záměně poskytnutí bonusu s poskytováním služeb

➢ Práva a povinnosti třetím osobám, které nejsou smluvní 

stranou

▪ neplatná ujednání

➢ Nedostatečná podpůrná dokumentace

▪ nelze doložit jak bylo vypočteno

REKAPITULACE PRAXE
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SOUVISLOSTECH 

REKAPITULACE PRAXE

➢ Ve smlouvě se lze zavázat, že bonus bude neadresný - NE

➢ Lze vypracovat vzorovou smlouvu na neadresný bonus -NE

➢ Nepřímý bonus je vždy neadresný -NE

➢ Pokud na ODD uvedu odkaz na původní faktury, jde o adresný 

bonus a naopak, není-li na ODD uveden odkaz na původní 

faktury, jde o neadresný bonus - NE
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SOUVISLOSTECH 

REKAPITULACE PRAXE

Spíše adresný

▪ objektivní propojitelnost na konkrétní položku LP

▪ známost výše bonusu již v okamžiku dodání LP

▪ procentní vyjádření bez rozlišení bonusových pásem

▪ poskytnutí bonusu spíše velmi krátce popř. již v okamžiku dodání LP –

podmínky de facto splněné předem

Spíše neadresný

▪ objektivní nepropojitelnost na konkrétní položku LP

▪ nelze stanovit ani odhadnout výši v okamžiku dodání LP

▪ reálně - motivačně nastavená bonusová pásma (procentuální výše nebo 

fixní částkou)

▪ na celé porfolio/skupinu LP

▪ referenční období je delší (q/půl-rok)

▪ složitější schémata se vzorem a výpočtem, např. stupňovité pásmo pro 

celé portfolio

▪ vyhodnocení po uplynutí referenčního období
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SOUVISLOSTECH 

ÚPRAVY BONUSOVÝCH SMLUV V PRŮBĚHU REF. OBDOBÍ

Hlavní problém v oblasti bonusových smluv v (a po) období 

pandemie COVID-19?

NESPLNĚNÝ OBRAT V Q2 (Q3, Q4)/2020 NEBO V 

PRVNÍM/DRUHÉM POLOLETÍ 2020. 

Řešení?

ZMĚNA OBRATOVÉHO PÁSMA (OBRATOVÝCH PÁSEM) V 

PRŮBĚHU REFERENČNÍHO OBDOBÍ



26. listopadu 2020 BONUSY V VŠECH AKTUÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

ÚPRAVY BONUSOVÝCH SMLUV V PRŮBĚHU REF. OBDOBÍ

➢Jak konkrétně? Prostřednictvím dodatku k bonusové smlouvě.

➢Mimořádnost důvodu je nutné výslovně uvést do dodatku (smlouvy)

– předcházení účelovosti (zneužití práva).

➢První krok ze strany nemocnice směrem na výrobce (ideálně žádost

nemocnice!).

➢Nastavení sníženích pásem shodně pro zbytek roku (Q2 + Q3 + Q4 /

1. i 2. pololetí).

➢Účinnost? Vložením do Registru smluv.
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SOUVISLOSTECH 

ÚPRAVY BONUSOVÝCH SMLUV V PRŮBĚHU REF. OBDOBÍ
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SOUVISLOSTECH 

„NOVINKA“ VE SMLOUVÁCH S POJIŠŤOVNAMI

Poskytovatel prohlašuje, že mu za období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 nebyly poskytnuty 

žádné další slevy, bonusy či jiné kompenzace ve vztahu k vykázaným ZUM a ZULP, než 

které byly zahrnuty v rámci vyúčtování a že postupuje v souladu s Příkazem ministra č. 

13/2018, č. j. MZDR 16781/2018. Dále prohlašuje, že nárok na poskytnutí slev, bonusů, či 

jiných kompenzací ve vztahu k vykázaným ZUM a ZULP za období od 1.1. 2019 do 

31.12.2019 mu nevznikne ani do budoucna”
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REGISTR SMLUV
- zajímavosti – v jakých oborech uzavírá stát nejvíce smluv?



Děkuji za pozornost!

facebook.com/kmvs.cz

linkedin.com/company/kmvsadvokatnikancelar

www.kmvs.cz

Mgr. Libor Štajer
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