Pozměňovací návrh poslance Tomáše Vymazala k pozměňovacímu
návrhu Výboru pro zdravotnictví
předloženého k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění
zákona č. 290/2017 Sb.
(sněmovní tisk č. 302)

Pozměňovací návrh
1. V bodě 21, k nové části třetí, čl. IV, bodu 3, se znění nového § 32b odst. 1 ruší
a nahrazuje následujícím zněním:
„(1) Ze zdravotního pojištění se při poskytování ambulantní zdravotní péče hradí individuálně
připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití62) předepsaný podle jiného
právního předpisu62), a to ve výši 100 % ceny pro konečného spotřebitele, v množství vyjádřeném
v gramech měsíčně, nejvýše však v množství stanoveném jiným právním předpisem62).“
2. V bodě 21, k nové části třetí, čl. IV, bodu 3, se znění nového § 32b odst. 3 zrušuje.
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Odůvodnění
Dle čl. 31 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu zdraví a dále mají
občané na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní
pomůcky. To platí také pro zajištění dostupné léčby pacientům užívajícím individuálně
připravované léčivé přípravky s obsahem konopí a zajištění jejich maximální úhrady z veřejného
zdravotního pojištění.
Z výše uvedeného důvodu je navrhováno, aby bylo pacientovi propláceno takové množství
individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí ve výši 100% ceny pro
konečného spotřebitele, jaké bylo lékařem předepsáno. Individuálně připravovaný léčivý
přípravek s obsahem konopí bude pacientovi předepsán v souladu s jiným právním předpisem
(zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů). Takto lze
předepsat nejvýše množství, které u jednotlivých kategorií léčivých přípravků uvádí vyhláška č.
236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
Pro úplnost se doplňuje, že výše uvedená vyhláška také stanoví podmínky pro indikaci konopí
pro léčebné použití, které je podloženo EBM (medicínou založenou na důkazech). Tuto úpravu
považuje předkladatel za adekvátní, právní úprava ve vyhlášce (nikoliv zákonem) umožní
do budoucna flexibilněji přizpůsobovat indikaci konopí pro léčebné použití jakož i množství
hrazeného konopí potřebám pacientů i podmínkám trhu.
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Vyznačení navrhovaných změn v § 32b
(změny provedené pozměňovacími návrhy jsou vyznačeny přeškrtnutě nebo tučně)
§ 32b
Poskytování konopí pro léčebné použití
(1) Ze zdravotního pojištění se při poskytování ambulantní zdravotní péče hradí
individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití62) předepsaný
podle jiného právního předpisu62), a to ve výši 90 % ceny pro konečného spotřebitele, v množství
nejvýše 30 g konopí pro léčebné použití měsíčně.
(1) Ze zdravotního pojištění se při poskytování ambulantní zdravotní péče hradí
individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití62)
předepsaný podle jiného právního předpisu62), a to ve výši 100 % ceny pro konečného
spotřebitele, v množství vyjádřeném v gramech měsíčně, nejvýše však v množství
stanoveném jiným právním předpisem62).
(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v cenovém předpisu23c) maximální cenu
individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem léčebného konopí pro každý druh
léčebného konopí stanovený jiným právním předpisem62). Při stanovení maximální ceny
Ministerstvo zdravotnictví zohlední zejména cenu léčebného konopí vzešlou ze zadávacího řízení
provedeného Ústavem podle jiného právního předpisu63), nebo, není-li léčebné konopí vzešlé
ze zadávacího řízení dostupné nebo neprovedl-li Ústav zadávací řízení, zohlední zejména cenu
dováženého léčebného konopí.
(3) Revizní lékař může na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit předepsání
a úhradu léčivého přípravku i v množství přesahujícím limit podle odstavce 1, vyžaduje-li to
zdravotní stav pojištěnce, nejvýše však v množství odpovídajícím limitu stanovenému jiným
právním předpisem62).
62)

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
63)
§ 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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