STANOVISKO VLÁDY

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona
o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb.
(sněmovní tisk č. 27)

Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2017 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona
o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb., a vyslovila s ním nesouhlas
zejména z následujících důvodů:
1. Snaha o odsun účinnosti zákona v této chvíli je nesystémovým krokem, který navíc
s přihlédnutím k procesním aspektům legislativního procesu není realizovatelný. Sami
předkladatelé v důvodové zprávě navrhují schválit tento návrh zákona již v prvém čtení
podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť, jak správně v důvodové
zprávě uvádějí, musí nabýt účinnosti nejpozději dne 31. prosince 2017. Tento záměr
ale už z čistě objektivních důvodů nemůže být splněn s ohledem na lhůty dané
pro projednávání návrhu zákona v rámci legislativního procesu.
2. V předešlých letech bylo po technické i provozní stránce postupně připraveno zázemí
pro fungující povinnou elektronickou preskripci. Centrální úložiště elektronických receptů
je zcela funkční a postupně se k němu připojila a připojuje většina lékařů, lékárníků
a poskytovatelů zdravotních služeb. K odložení povinné elektronické preskripce tak vláda
nespatřuje žádný důvod. Naopak, jejím odložením by byla ohrožena příprava a realizace
systému lékového záznamu a lékových interakcí, pro něž je nezbytné v první etapě

nejdříve co nejvíce rozšířit elektronickou preskripci tak, aby tyto předvídané následné
kroky bylo možné efektivně realizovat.
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