
Používání léčivých přípravků v ambulantní praxi 

 

Na otázku jaké léčivé přípravky mohou být pacientům předepisovány a za jakých podmínek, 

nalezneme odpověď v zákonu o léčivech, ale na dotaz, jaké všechny léčivé přípravky může 

mít ambulantní lékař ve své ordinaci, je třeba odpovědi hledat ve vícero právních předpisech.  

 

Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče (§8 zákona o léčivech) 

Předepisovat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotních služeb lze pouze 

registrované léčivé přípravky. Předepisovat a používat při poskytování zdravotní péče je dále 

možno léčivé přípravky připravené v lékárně a na dalších pracovištích, kde lze připravovat 

léčivé přípravky (např. imunologické pracoviště), a transfuzní přípravky vyrobené v zařízení 

transfuzní služby. Osoby, které zacházejí s léčivy, jsou povinny dodržovat pokyny 

k zacházení s léčivým přípravkem podle souhrnu údajů o přípravku (SPC), jehož součástí je 

seznam terapeutických indikací, pro které lze přípravek použít. 

 

Výjimkou z výše uvedených povinností je použití neregistrovaného léčivého přípravku nebo 

léčivého přípravku způsobem tzv. off-label (tj. pro jiné léčebné účely nebo jiným způsobem, 

než je uvedeno ve schváleném souhrnu údajů o přípravku). 

 

Při poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem 

poskytnutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčivé přípravky neregistrované 

podle zákona, pokud není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek 

odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován. Musí 

se však jednat o léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný s tím, že takový postup je 

dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky 

modifikovaný organismus. 

 

Ošetřující lékař také může, pokud není léčivý přípravek distribuován nebo není v oběhu 

léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, použít registrovaný léčivý přípravek 

způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, je-li však takový způsob 

dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky. 

 

Hodlá-li ošetřující lékař předepsat nebo použít neregistrovaný léčivý přípravek nebo použít 

registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, 



musí předem seznámit s touto skutečností a důsledky léčby pacienta, popřípadě jeho 

zákonného zástupce. Jde-li o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku, ošetřující lékař 

tuto skutečnost vyznačí v lékařském předpisu. Předepsání nebo použití neregistrovaného 

léčivého přípravku ošetřující lékař neprodleně oznámí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 

 

Vydávání léčivých přípravků (§82 odst. 2 zákona o léčivech) 

Léčivé přípravky se vydávají primárně v lékárnách a ve výdejnách léčivých přípravků na 

základě lékařského předpisu popř. na vyžádání (u léků nevázaných na lékařský předpis). 

Zákon o léčivech připouští, aby byly léčivé přípravky dále vydávány:  

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví s odbornou způsobilostí k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, jinými zdravotnickými pracovníky a jinými 

odbornými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, a 

to pouze imunologické přípravky za účelem očkování, 

 lékaři, farmaceuty nebo jinými zdravotnickými pracovníky zařízení transfuzní služby 

pověřenými k této činnosti, a to pouze krevní deriváty, 

 lékaři, farmaceuty nebo jinými zdravotnickými pracovníky zařízení transfuzní služby 

a krevní banky pověřenými k této činnosti, a to pouze transfuzní přípravky, 

 lékaři, farmaceuty nebo jinými zdravotnickými pracovníky na pracovišti nukleární 

medicíny poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou pověřeni odpovědnou osobou, a 

to pouze radiofarmaka na tomto pracovišti připravená, nebo 

 lékaři, farmaceuty nebo jinými zdravotnickými pracovníky na imunologickém či 

mikrobiologickém pracovišti poskytovatele zdravotních služeb nebo zařízení ochrany 

veřejného zdraví, kteří jsou pověřeni odpovědnou osobou, a to pouze humánní 

autogenní vakcíny na tomto pracovišti připravené. 

 

Vybavení pacienta léčivými přípravky (§5 odst. 8 a § 8 odst. 1 zákona o léčivech) 

Používáním léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb se mimo jejich podávání 

pacientovi přímo při poskytování zdravotních služeb resp. zdravotní péče rozumí i: 

 vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků při ukončení 

hospitalizace nebo při přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb 

anebo 



  vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků poskytovatelem 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktický lékař pro 

děti a dorost a poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.  

Vybavit pacienta léčivými přípravky lze pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně 

vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové 

nedostupnosti lékárenské péče není možný jeho včasný výdej na lékařský předpis. 

 

Pacientovi lze takto poskytnout léčivý přípravek buď v obalu, jehož celistvost nebyla 

narušena, nebo v tuhých nebo polotuhých dělených lékových formách. Ve druhém zmíněném 

případě se takový léčivý přípravek poskytne v dobře uzavřeném obalu, na němž se uvede 

název léčivého přípravku včetně síly a způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání. 

 

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče (Příloha 

č. 2 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, A. 

Společná část, bod 9 písm. n) 

Podle vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče patří do vybavení ordinace lékaře ambulantní 

péče také: pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální 

resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, 

rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. 

 

Reklamní vzorky (§ 5b odst. 7 zákona o regulaci reklamy) 

Z léčivých přípravků je v ambulantní praxi také třeba zohlednit i možnost dispozice se vzorky 

humánních léčivých přípravků. Tyto mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám 

oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok, každý 

vzorek musí odpovídat nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh a 

musí být označen nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek". Přípravky 

obsahující omamné a psychotropní látky se nesmí poskytovat. Vzorky humánních léčivých 

přípravků lze poskytovat pouze na písemnou žádost osoby oprávněné je předepisovat, která je 

podepsaná a je na ní datum vystavení. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 



léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Zda a jaké „léčivé přípravky“ mohou vůbec být v ordinacích ambulantních specialistů? 

Pouze všechny ty léčivé přípravky, jejichž aplikace je spojena s výkonem lékaře? Nebo i jiné? 

Lékař může ve své ambulanci mít k dispozici zejména léčivé přípravky přímo spojené 

s výkonem zdravotních služeb resp. zdravotní péče dále léčivé přípravky pro poskytnutí první 

pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace a v omezeném počtu také reklamní vzorky 

léčivého přípravku. 

 


