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Anotace 

Cílem práce je objasnit, jakým způsobem jsou u nás v České republice 

tvořeny ceny léčiv. Objasnit vývoj cenové politiky v předchozích letech. Vyhodnotit 

mnoţství a náklady vynaloţené  na  léky v určitém časovém období, porovnat 

spotřebu a popsat problematiku likvidace nespotřebovaných nebo prošlých 

léčivých přípravků. 
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Summary 

The objektive  of this thesis is to solve way how prices of medicines are 

formed in the czeck republic. To present progress of pricing policy in previous 

years.To evaluace quantity and cost of drugs in a specific time priod,to Compaq 

consumption and describe the problems of disposal of unused or expired 

medicines. 
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1. ÚVOD 

Veřejné zdravotnictví je součástí ţivota všeho obyvatelstva. Veškeré 

rozhodnutí   o celkovém hospodaření v tomto odvětví a financování  nákladů  na 

potřeby obyvatelstva, také následné přerozdělování peněţních prostředků do 

jednotlivých oblastí sluţeb zdravotnictví  v souvislosti s další činností  jednotlivých  

článků fungujících  ve sluţbách při prevenci  a léčbě obyvatelstva, má v rukách 

vládní sektor, tedy představitelé veřejné správy. 

Tato problematika je velice sloţitá. Tím, jak jsou pouţívány stále vyspělejší 

medicínské metody a také kvalitnější léčebné farmaceutické prostředky, stále 

postupně  rostou náklady na financování veřejného zdravotnictví.  

Kaţdý je občas nemocný. Budˇ vyuţíváme pouze metody samoléčby, kdy 

postačí návštěva lékárny a zakoupení  farmaceutických prostředků (léků) a nebo 

v závaţnějších případech, navštívíme lékaře, kde jsme  kompletně ošetřeni  za 

platbu regulačního poplatku. 

Regulační poplatky byly zavedeny pro všechny občany v roce 2008. Činí 30 

Kč. Mají zamezit zbytečným návštěvám lékařských ordinací a pacienty s banálními 

problémy nasměrovat k metodě samoléčby. Omezit plýtvání finančních prostředků 

z veřejného sektoru, aby zbývalo dostatečné mnoţství peněz na závaţnější, 

náročnější  léčbu. Také byly  zavedeny  šedesátikorunové  poplatky za kaţdý den 

pobytu v nemocničním zařízení a třicetikorunový poplatek za kaţdou poloţku na 

receptu,  při výdeji léků v lékárně.  

 Tato rozhodnutí, však rozpoutala celostátní debatu mezi občany i politiky. 

Posléze došlo ke změně, při platbě za ošetření dětí dětským lékařem. Tato 

skupina je nyní osvobozena od regulačních poplatků. Regulační poplatky se staly 

součástí předvolebního boje politických stran i konkurenčního boje některých 

majitelů lékáren. V současné době ve zdravotnických  zařízeních spravovaných 

krajem, za pacienty hradí  regulační poplatky Krajské  úřady ze svých rozpočtů,  

formou daru. U lékáren jde především o lékárny v krajských nemocnicích. Některé 
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soukromé lékárenské subjekty poskytují svým zákazníků také třicetikorunovou 

slevu.   

V této práci, se právě proto chci věnovat jedné ze součástí veřejného 

zdravotnictví, problematice cenotvorby léků, jejich spotřebě a také následné 

likvidaci nespotřebovaných léčiv. Porovnat náklady v jednotlivých letech. 
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2. STANOVENÍ CENY VÝROBCEM 

2.1. Obecný úvod do problematiky, odpovědné státní orgány  

Farmaceutický výrobce, jako kaţdý výrobce stanovuje cenu podle 

výrobních nákladů, kde jsou započítávány veškeré náklady spojené s výrobou, 

náklady na suroviny, náklady s pojené s výrobními činnostmi, náklady na 

zaměstnance,  na skladování i distribuci, náklady na výzkum  a propagaci, 

přiměřený zisk. 

Jednotlivé výrobky obchodované ve farmacii a lékárnách, podléhají 

schvalování SÚKLU.  Jde o orgán státní správy, který dohlíţí na dodrţování 

zákonů a vyhlášek spojených s léčivy. Provádí téţ kontroly přímo na lékárnách, 

prověřuje výrobní procesy  jednotlivých výrobců. Zahajuje řízení ke schvalování 

nových léků a doplňků stravy přicházejících na trh. Za zaplacení správního 

poplatku a dodrţení legislativních poţadavků,  přicházejí na lékárenský trh léčivé 

přípravky, tedy léky nebo doplňky stravy. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem ustanovený zákonem 

79/1997 Sb. Jde o instituci spojenou s cenotvorbou a zároveň, organizační 

sloţkou státu. Jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky. Předmět činnosti ústavu je stanovený zákonnými předpisy. 

Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla 

dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, 

podílet se na tom, aby byly pouţívány pouze bezpečné a funkční zdravotnické 

prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky. Je pověřen specifikací 

postupů určování cen [3]. 

Ministerstvo zdravotnictví zařazuje jednotlivé léčivé látky do takzvaných 

ATC skupin. Jde o rozlišení jednotlivých léčivých látek podle léčebného působení 

na organismus. Skupiny jsou značeny abecedně, jejich podskupiny rozlišujeme 

dalšími písmeny a číslicemi. Ke kaţdé chemicko-terapeutické skupině jsou pak jiţ 

přiřazeny jednotlivé účinné látky, které jsou pro pacienta nositeli specifického 

léčebného účinku. Dále určuje  pravidla pro úhradu léčiv z veřejného zdravotního 

pojištění [6]. 
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Ministerstvo financí na základě  zákona o cenách č. 526/1990 Sb., dohlíţí 

na dodrţování podmínek při stanovování cen léčiv v souvislosti s cenovou 

regulací. 

 

2.1.1. Definice pojmů 

Zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.) definuje léčivé látky a léčivé přípravky, 

pro které pak pouţívá souhrnný pojem léčiva [3]. 

Léčivá látka 

Léčivé látky jsou látky určené k tomu, aby byly součástí léčivého přípravku 

způsobující jeho účinek. Tento účinek je zpravidla farmakologický nebo spočívá 

v ovlivnění metabolismu. Tyto látky můţou být původu lidského (například lidská 

krev a její sloţky) ţivočišného, rostlinného nebo chemického. 

           Léčivými látkami jsou nejčastěji čisté chemické substance s přesně 

definovanou  strukturou, jejichţ struktura nemusí být zcela přesně vymezena. To 

mohou být například předepsaným způsobem upravené suroviny přírodního 

původu (sušené části rostlin, silice, výtaţky atd.), které odborně označujeme jako 

drogy. Pouţití tohoto pojmu ve farmacii (v původním významu „léčivo, lék“) je 

třeba rozlišit od jeho laického pouţití jako označení pro návykovou látku. V 

některých případech se oba významy mohou překrývat, např. opium je léčivou 

látkou i zneuţívanou návykovou látkou. 

Léčivý přípravek 

Léčivým přípravkem se rozumí látka nebo kombinace látek, kterou lze 

pouţít za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí 

prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, za 

účelem stanovení lékařské diagnózy. Za léčivý přípravek se rovněţ povaţuje látka 

nebo kombinace látek prezentovaná s tím, ţe má léčebné nebo preventivní 

vlastnosti  v  případě onemocnění lidí nebo zvířat. 

Za léčiva se nepovaţují potraviny a krmiva, kosmetické přípravky, přípravky 

na ochranu rostlin, laboratorní diagnostika, dezinfekční a dezinsekční přípravky 

(pokud nejsou určeny k ošetření lidského nebo zvířecího organismu, ale například  

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%BD_p%C5%99%C3%ADpravek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Onemocn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krmivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laborato%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinfekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinsekce
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k čištění předmětů.  Uvedené výrobky nesmějí být označeny léčebnou indikací. 

Lék 

Máme-li tedy léčivý přípravek o určité lékové formě, je připraven ke svému 

zamýšlenému pouţití – podání pacientovi. Pokud je podán správným způsobem, 

jak je zamýšleno výrobcem, stává se v tomto okamţiku lékem. Tento pojem 

definuje farmakologie, lékařská disciplína zabývající se léky. Pojem „lék“ není v 

českém právním řádu zakotven.  

Léková forma 

Při velkovýrobě nebo při přípravě v lékárně jsou k dispozici určité výchozí 

suroviny. Jsou to jednak léčivé látky, které jsou nositeli vlastního léčebného 

účinku. Protoţe samotnou léčivou látku z praktických důvodů obvykle podávat 

pacientovi nelze, je třeba ji zapracovat do léčivého přípravku. To se děje přidáním 

různého mnoţství pomocných látek, které obvykle tvoří větší část přípravku a 

následným technologickým procesem, z něhoţ vzejde hotový výrobek, který je 

nakonec naplněn do obalu a připraven k podání pacientovi. Léčivý přípravek můţe 

mít nejrůznější podobu (například -.tablety, kapky, čípky, injekce atd.), která 

vychází z toho, jakým způsobem bude přípravek uţíván. Konečná podoba 

léčivého přípravku se označuje jako léková forma. 

 

2.1.2. Druhy léčivých přípravků v lékárně 

HVLP (hromadně vyráběné léčivé přípravky)-jsou léčivé přípravky vyráběné 

hromadně velkými nebo i menšími výrobci za předepsaných podmínek. Jde o léky 

a doplňky stravy, jak je běţně známe z výdejních míst lékáren.  

  IVLP(individuálně vyráběné léčivé přípravky)-jsou léčivé přípravky vyráběné 

přímo v laboratořích lékáren jednotlivými odborně vzdělanými zaměstnanci, podle 

lékopisné receptury nebo předepsaného sloţení podle předpisu lékaře. 

2.2. Cenotvorba  individuálně vyráběných léčivých přípravků 

Kaţdá stávající i nově vzniklá lékárna, musí být vybavena vyhovující 

laboratoří. Zde jsou kontrolovány nakoupené suroviny, ověřována jejich identita a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacient
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Pavla Vobrubová: Cenotvorba, spotřeba a ekologická likvidace nepouţitých léčiv 

2010                                                                                                                                                  6 
 

zkoušena kvalita. Suroviny jsou řádně evidovány a následně slouţí  k přípravě 

léčivých přípravků.   

Do ceny IVLP se započítává součet cen surovin, obalového materiálu, 

pomocných látek, etiket (papírový štítek slouţící k popisu a dávkování) a takzvané 

taxi laborum. 

Taxa laborum je cena za práci při přípravě léčiva. Je to finančně vyjádřená 

odměna náleţící lékárně za individuálně vyrobený léčivý přípravek. 

Příklad  jednotlivých tax laborum: 

skupina - smíšení dvou nebo více tekutých léčiv 

1       aţ    50 g                                                          24,01 Kč 

51     aţ  300 g                                                          25,06 Kč 

301   aţ  500 g                                                          30,86 Kč 

501   aţ  100 g                                                          39,45 Kč 

1001 aţ  300 g                                                          50,83 Kč 

skupina-nosní a ušní kapky 

1      aţ    30g                                                             47,15 Kč 

31    aţ    50g                                                             56,26 Kč 

51    aţ   200g                                                            67,48 Kč 

 

2.2.1. Rozdíl  mezi léčivým přípravkem a doplňkem stravy 

            Léčivé přípravky procházejí před svým uvedením na trh registračním 

řízením, v jehoţ rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku ve 

vymezených léčebných či preventivních indikacích. Účinnost a indikace u léčivého 

přípravku jsou podloţeny výsledky provedených klinických studií. Bezpečnost 

léčivých přípravků je pravidelně sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy 
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je léčivý přípravek uváděn do oběhu, a to jak ze strany drţitele rozhodnutí 

o registraci, tak ze strany SÚKL. Pokud dojde k situaci, ţe riziko z pouţívání 

léčivého přípravku je větší neţ prospěch z léčby, provedou se příslušná opatření 

tak, aby nebylo ohroţeno zdraví pacientů.  

Doplněk stravy je v podstatě potravina, která se liší od běţných potravin 

tím, ţe obsahuje vysoký obsah vitamínů, minerálů nebo jiných látek, které souţí 

k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu. Účinky deklarované výrobcem u 

doplňku stravy nejsou nijak ověřovány ani zkoušeny, není zjišťován přesný obsah 

účinných látek. Je kladen důraz pouze  na nezávadnost, nikoliv na  účinnost.. 

2.2.2. Uvedení  hromadně vyráběného léčivého přípravku na trh (HVLP) 

Léčivé přípravky musí před uvedením na náš trh projít schvalovacím 

řízením, které nazýváme registrace léčivého přípravku (udělení povolení k uvedení 

na trh). Hlavním důvodem pro tento postup je minimalizace předvídatelných rizik 

spojených s uvedením léčivého přípravku na trh. Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL) v ČR a Evropská léková agentura (EMEA) pro EU v tomto procesu 

hodnotí doloţení účinnosti, jakosti klinickými zkouškami a bezpečnosti léčivého 

přípravku. Postup je zaloţený na hodnocení souladu předloţené dokumentace s 

poţadavky právních předpisů a nejaktuálnějších vědeckých poznatků. 

  Drţitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu 

přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku,  

klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal 

léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je souhrn údajů o přípravku, 

který slouţí lékařům a zdravotnickým odborníkům, jako klíčový zdroj informací o 

léčivém přípravku. Výstupem je hodnotící zpráva a příslušné regulační-správní 

rozhodnutí takzvané „Rozhodnutí o registraci“. 
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2.2.3. Typy registračních procedur v ČR: 

Národní - stále méně pouţívána, probíhá pouze v jednom státě. Je 

zakázána pro přípravky s povinnou centralizovanou registrací a pro přípravky, 

které uţ jsou v EU registrovány nebo u kterých probíhá registrace v jiném 

členském státě EU. 

Vzájemného uznávání - je určena pro uznání jiţ existující registrace v 

jednom členském státě v ostatních státech EU. Referenční členský stát vede 

proceduru, jeho registraci uznává zúčastněný členský stát. 

Decentralizovaná - registrace přípravku, který ještě není registrován v 

ţádném členském státě. Postup má pět základních fází: přípravná, validační 

(ověřovací), první a druhé hodnocení, národní fáze. 

Centralizovaná - povinná procedura pro biotechnologicky připravené 

přípravky, AIDS, onkologická onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, 

diabetes a pro přípravky určené k léčbě velmi vzácných onemocnění, které se 

týkají pouze omezeného počtu pacientů. Hodnocení zajišťuje Evropská léková 

agentura (EMEA) a registraci uděluje Evropská komise (EK). Tato registrace platí 

ve všech členských státech EU. 

Registrační postupy v ČR probíhají v souladu s legislativou v EU. 

Registrační postupy se liší hlavně podle toho, zda se jedná o registraci přípravku 

„originálního - referenčního" nebo „generika" (levnější alternativa originálních léků 

umoţňují sniţovat výdaje ve zdravotnictví). 

Mezi další postupy povolené pro registraci v zemích EU patří i tzv. „literární 

ţádost" (dobře zavedené pouţití) pro přípravky, které jsou jiţ pouţívány více neţ 

10 let a ţadatel o registraci dokázal připravit neklinickou a klinickou část 

registrační dokumentace z údajů dostupných v důvěryhodných literárních zdrojích. 

Pro registraci tradičních rostlinných přípravků (přípravek se pouţívá 

minimálně 30 let, z toho 15 let v zemi EU) a také homeopatik je pouţívána 

zjednodušená registrační procedura (u homeopatik nejsou např. vyţadovány 

důkazy účinnosti). V rámci registračního řízení SÚKL rovněţ posuzuje způsob 
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výdeje léčivého přípravku. Kritéria braná v úvahu při posuzování způsobu výdeje 

vycházejí ze zákona o léčivech. 

Po ukončení registračního procesu je pro daný léčivý přípravek vydáno 

rozhodnutí o registraci. Pokud má drţitel rozhodnutí o registraci (většinou výrobce) 

zájem, aby byl lék pojišťovnami hrazen, můţe poţádat o přidělení maximální ceny 

a o stanovení výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Poté 

můţe distribuční firma začít lék distribuovat na území ČR [5]. 

2.3. Cenotvorba hromadně vyráběných léčivých přípravků   

Stanovení cen hromadně vyráběných přípravků je daleko sloţitější. Před 

dvěma roky Česko opustilo systém, kdy ceny léků stanovilo ministerstvo financí a 

úhrady z pojištění komise na ministerstvu zdravotnictví. Nyní oboje stanovuje 

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve správním řízení a výrobci i pojišťovny se mohou 

odvolat. 

V České republice je u většiny léčiv regulovaná cena. Regulací se rozumí 

stanovení maximální ceny výrobce (výrobní ceny), Státním ústavem pro kontrolu 

léčiv jiţ při uvádění výrobku na trh a také stanovení maximální ceny léčiva při 

výdeji, či prodeji. Konečná nejvyšší cena se odvíjí od výrobní ceny farmaceutické 

společnosti, která je procentuelně navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH) a 

marţi, Tabulka 1. O marţi se dělí distributor a lékárna do výše usměrňované 

procentuální hodnoty, podle výrobní ceny. Podíl této marţe závisí na smluvní 

dohodě mezi lékárnou a distributorem lékárenského sortimentu. Obchodní marţe 

distributora se pohybuje od tří do patnácti procent.   

Distributor dodává léky na základě objednávky lékárny, plní funkci 

mezičlánku mezi výrobcem a lékárnou. Na lékárenském trhu jsou v současnosti 

čtyři základní distribuční společnosti a jejich dceřiné společnosti: Pharmos, Gehe, 

Alliance Hellcere, Phoenix, které podléhají reţimu správné distribuční praxe, 

stejně jako provoz správné lékárenská praxe kontrole SÚKLU. 
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2.3.1. Vývoj cenotvorby v jednotlivých letech od roku 2003 aţ do roku 2005  

Při stanovení ceny léčivého přípravku v letech 2003 aţ 2005 se výpočet řídil 

pravidly, kdy k nákupní ceně distributora od výrobce (takzvané výrobní ceně) bylo 

přičteno DPH, které v té době u léčiv činilo 5 %. U doplňkového sortimentu, jako je 

kosmetika, potravinové doplňky a další bylo DPH 22%. Dále byla  k této sumě 

přičetla ještě marţe distributora a také marţe lékárny. Tato  společná marţe činila 

tedy 32 %. Velikost marţe lékárny a distributora se odvíjí od vzájemných 

smluvních vztahů do výše maximální přiráţky. Konečná cena však můţe být také 

o něco  niţší. Lékárna nemusí vyuţít celou obchodní přiráţku. Je však povinna se 

řídit číselníkem, kde je stanovena maximální prodejní cena a u léčiv hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění, také úhrada u kaţdého léku [5]. 

Tabulka 1 - vývoj DPH a obchodní marže vČR na léčiva v jednotlivých letech 

  
    

ROK 
 

DPH (%) marţe-lékárna+distributor 

    2003 
 

5 32 

    2004 
 

5 32 

    2005 
 

5 32 

    01-07 2006 5 29 

    08 -12 2006 5 degresivní marţe 

    2008 
 

5 degresivní marţe 

    2009 
 

9 degresivní marţe 

 

Příklad výpočtu prodejní ceny v letech 2003-2005 

Maximální marţe 32%                                                                                                                                

Při nákupní ceně distributora 100 Kč (výrobní cena )+5%DPH 

(5kč)+smluvně dohodnuté 6% přiráţce distributora (6 Kč)+21% marţe lékárny (21 

kč), byla maximální cena léčivého přípravku 132 Kč. 



Pavla Vobrubová: Cenotvorba, spotřeba a ekologická likvidace nepouţitých léčiv 

2010                                                                                                                                                  11 
 

2.3.2. Vývoj cenotvorby v roce 2006 

V lednu 2006 podle cenového výměru č. 03/2006 Ministerstva financí ČR) 

došlo k sníţení obchodní přiráţky pro 1. a 2. čtvrtletí a měsíc červenec z 

původních 32 % na 29 %, Tabulka 2. 

Od srpna, ve třetím čtvrtletí roku 2006 výměrem MF ČR č. 5/2006 byla 

změněna přiráţka, na takzvanou diferencovanou přiráţku.  Přiráţka je odlišná. 

Závisí na velikosti ceny výrobce. U levnějších  léčivých  přípravků lze pouţít vyšší 

procentuální přiráţku, na rozdíl od draţších, kde je procentuelní přiráţka niţší. 

Finanční vyjádření je  různé, protoţe 10 % z 50 Kč je mnohem méně neţ 10 % 

z 6 000 kč. Prodejní ceny u drahých léků  klesly [5]. 

Tabulka 2 -  výpočet maximální ceny pomocí diferenciální přirážky v období 08-12 2006 

Základ pro maximální 
obchodní přiráţku-
cena od tuzemského 
výrobce nebo 
zahraničního 
dodavatele v Kč 

Maximální obchodní přiráţka 

od 0 do 150,- 33 % 

od 150,01 do 300,- 49,50 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 150,- Kč 

od 300,01 do 500,- 97,50 Kč + 28 % ze základu přesahujícího 300,- Kč 

od 500,01 do 1000,- 153,50 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 500,- Kč 

od 1000,01 do 2500,- 278,50 Kč + 22 % za základu přesahujícího 1000,- Kč 

od 2500,01 do 5000,- 608,50 Kč + 18 % ze základu přesahujícího 2500,- Kč 

více neţ 5000,- 1058,50 Kč + 10 % ze základu přesahujícího 5000,- Kč 

 

Příklad výpočtu skutečné marţe lékárny v období 01-07 2006 

Maximální marţe  29 % 

Při koncové ceně léčivého přípravku100 Kč- je výrobní cena ( 73,83 

Kč)+přiráţka distributora a lékárny (3,69kč+17,72 Kč)+ DPH (4,76 Kč). Čistá 

marţe lékárny byla tedy 17,72%,protoţe konečná cena se odvíjí  od výrobní ceny. 
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      V České republice se stále diskutuje výše obchodních přiráţek lékáren. Je 

vyvíjena snaha o sniţování  nákladů na veřejné zdravotnictví , tedy sníţení 

nákladů nejen na ošetření, ale i na léky. V rámci šetření, dochází k úpravám 

úhrad, maximálních cena také právě obchodní přiráţky. Přitom ve srovnání 

s ostatními státy EU v České republice se pohybovala velikost marţe pro lékárny 

na 17,8%. V roce 2006 jsme zaujali druhou nejniţší příčku v přehledu čisté 

obchodní přiráţky lékáren. Na prvním místě stálo Polsko s 33.6% a na posledním  

místě Estonsko s 12,8%, Tabulka 3 [5].  

Tabulka 3 - čistá marže lékárny v jednotlivých zemích EU 

Polsko 33,60% Řecko 25,90% 

Lucembursko 31,80% Litva 28,40% 

Německo 31,70% Bulharsko 25,80% 

Belgie 30,00% Itálie 22,40% 

Dánsko 29,30% Lotyšsko 21,10% 

Rakousko 28,90% Slovensko 21,00% 

Finsko 28,80% Švédsko 20,00% 

Španělsko 27,90% Portugalsko 20,00% 

Francie 27,60% Česká republika 17,80% 

Maďarsko 25,90% Estonsko 12,80% 

 

2.3.3. Cenotvorba v roce 2007 

Cenotvorba se řídila metodikou výpočtu shodnou s posledního čtvrtletí roku 

2006.. Pomocí diferenciální obchodní přiráţky se maximální cena léčivého 

přípravku odvíjela od výrobní ceny a DPH činilo 5 % [5]. 

2.3.4. Cenotvorba v roce 2008 -2009 

Při výpočtu horní meze prodejní ceny lékárny, byla uplatněna kalkulace 

pevnou diferencovanou přiráţkou, podle pravidel cenové regulace ministerstva 
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financí České republiky. DPH pro tento rok bylo stanoveno na 9 % (od 1.1.2008 - 

zákon č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů). Podle cenového rozhodnutí 

MZ ČR rozhodnutí byla obchodní přiráţka rozdělena do 8 pásem.   Skutečná výše 

přiráţky se dělí mezi lékárnu a distributora, Tabulka 4 [5]. 

Tabulka 4 - maximální obchodní přirážka dle cenového rozhodnutí MZ 

Pásmo 
Výrobní 
cena od 

Výrobní cena 
Sazba Nápočet 

do 

1 0 150 36% 0 

2 150,01 300 33% 4,5 

3 300,01 500 24% 31,5 

4 500,01 1 000,00 20% 51,5 

5 1 000,01 2 500,00 17% 81,5 

6 2 500,01 5 000,00 14% 156,5 

7 5 000,01 10 000,00 6% 556,5 

8 10 000,01 9 999 999,00 5% 656,5 
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3. CENA LÉKŮ PRO PACIENTA, ODVÍJEJÍCI SE OD  

    DRUHU ÚHRADY    

3.1. Výdej léčiv 

Léčiva jsou vydávány v lékárnách na lékařský předpis nebo prodávány 

volně na základě poţadavku zákazníka. Cenotvorba je v těchto dvou případech 

různá. 

U léků, které nejsou volně prodejná, je potřeba, aby lékař pacientovi vystavil 

takzvaný lékařský předpis, lidově známý, jako recept. Na předpisu se označuje, 

jakým způsobem má být léčivo hrazeno. Lékař zaškrtnutím plíčka na receptu 

určuje moţnost úhrady zdravotní pojišťovnou. Určuje, zda je lék plně, částečně 

nebo nehrazený z veřejného zdravotního pojištění. Řídí se při tom platným 

číselníkem pojišťovny. Finanční prostředky na léky jsou financovány  zaměstnanci, 

zaměstnavateli, státem z povinného zdravotního pojištění. 

U pacientů bez pojištění, především cizinců, si pacient hradí plnou částku 

ceny léku stejně, jako léčiva prodávaná volně nebo nehrazená ze zdravotního  

pojištění. V tomto případě zákazník neplatí ani povinný regulační poplatek ve výši 

30 kč, ale celou hodnotu léku. U neregulovaných léčiv, které jsou  vydávány pouze 

na lékařský předpis, je cena určována trţně (antikoncepce, fytopharmaka).  

U léků hrazených částečně ze zdravotního pojištění, část ceny hradí 

pojišťovna a zbytek do celé ceny léčiva doplácí pacient. Úhrada z veřejného 

pojištění je stanovena sumou nebo u některých léčiv procentuelně z prodejní ceny 

v číselníku úhrad. Při výdeji je podle zákona započítáván regulační poplatek 30 Kč 

za kaţdou poloţku na receptu. Na receptu smí být lékařem předepsané pouze dvě 

poloţky. To znamená, ţe lékař předepisuje na recept dva druhy léků a jiţ nezáleţí 

na počtu balení těchto léků. Jiným nařízením však je omezen počet léčebných 

denních dávek, které smí lékař předepsat. 

U léčiv plně hrazených zdravotními pojišťovnami se regulační poplatek 

neodečítá, Pacient tedy platí 30 nebo 60 Kč za jeden lékařský předpis. Tento 

regulační poplatek však oproti zdravotnickým zařízením, nezůstává v plné výši 
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majiteli lékárny k marţi navíc, ale propočítává se do ceny podle sloţitého vzorce je 

cena upravována. Běţná marţe je sníţená. 

Regulační poplatky jsou pacienti povinni platit podle zákona č. 261/2007 

Sb. Vyjímku tvoří pouze lidé  v hmotné nouzi. Tyto osoby, však musí mít příslušné 

písemné potvrzení o jejich neutěšené finanční situaci. Některá zařízení v krajské 

správě i další soukromé lékárenské subjekty však obcházejí zákonné vybírání 

regulačních poplatků tím, ţe poskytují svým zákazníkům dar nebo slevu ve stejné 

finanční  hodnotě nařízeného regulačního poplatku. 

 

  

Metodický pokyn pro zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny 

k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a 

doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 

 

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a 

zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních 

poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 

- znění platné od 1. 4. 2009 [9]. 

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č.270/2008 Sb. a zákonem č. 59/2009 Sb. byla některá ustanovení zákona č. 

48/1997 Sb. (dále jen „zákon“) změněna a doplněna. Zásadní změnou mající 

dopad na činnost zdravotnických zařízení včetně zařízení lékárenské péče a 

zdravotních pojišťoven je zavedení regulačních poplatků a limitu regulačních 

poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

 

3.1.1. Regulační poplatky 

Regulační poplatek (dále jen „poplatek“) se vybírá ve výši 30 Kč. za vydání 

kaţdého, z veřejného zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného 
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léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na 

receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení (Počet balení je omezen 

vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 

uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech pouţívání lékařských předpisů). 

Pokud pojištěnec za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 

lékařské účely předepsaného na receptu platí doplatek, je součet doplatků za 

všechna balení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 

jednoho druhu sníţen o zaplacený poplatek nebo jeho příslušnou část, a to tak, 

aby částka zaplacená pojištěncem za doplatek a poplatek činila nejméně 30,- Kč. 

Na jednom receptu mohou být předepsány maximálně dva druhy léčivého 

přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, tedy dvě poloţky. Poplatek 

za recept tak můţe činit nejvýše 60,- Kč. 

Je-li léčivý přípravek předepisován na účet VZP, lze na jeden recepturní 

tiskopis předepsat více neţ jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro 

zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, 

nejdéle však na dobu tří měsíců, zpravidla do počtu tří balení.  

Je-li nutné udělat výpis z receptu, uvedou se na něm všechny rozhodné 

údaje vztahující se k předepisovanému léčivému přípravku nebo potravině pro 

zvláštní lékařské účely. V případě, ţe lékárník na výpis z receptu vypisuje všechna 

balení jedné poloţky (druhu) a nevybírá poplatek, uvede poznámku „Poplatek 

nevybrán“. Je-li na výpisu z receptu tato poznámka uvedena, vybere tento 

poplatek vydávající lékárník. 

Jestliţe se má výdej léčivého přípravku opakovat, na receptu se kromě 

běţných údajů uvede pokyn k opakovanému výdeji (zpravidla „Repetatur“) a číslicí 

a slovy údaj o celkovém počtu výdejů, přičemţ recept s předepsanými léčivými 

přípravky, jejichţ výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující 

lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Jestliţe lékárník vydává humánní léčivý přípravek 

předepsaný na lékařský předpis určený k opakovanému výdeji a je-li humánní 

léčivý přípravek předepisován na účet v.z.p. a alespoň zčásti hrazen, výdej tohoto 

léčivého přípravku vţdy vyznačí na receptu razítkem lékárny a pro potřebu 

vyúčtování zdravotním pojišťovnám pořídí výpis z receptu. Kaţdý jednotlivý výdej 
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je zpoplatněn poplatkem ve výši 30,- Kč s tím, ţe správný výpočet je uveden na 

následujících příkladech: 

Doplatek na jeden léčivý přípravek je 70,- Kč, předepsána jsou 3 balení. 

Pojištěnec zaplatí 210,- Kč, z čehoţ je 30,- Kč poplatek a 180,- Kč doplatek na 

léčivý přípravek. Do limitu (viz XI. B.) se započítává poplatek ve výši 30,- Kč a 

doplatek ve výši 180,- Kč, je-li léčivý přípravek nejlevnější na trhu - jinak v částce 

odpovídající nejlevnějšímu léčivému přípravku na trhu, doplatek na léčivý 

přípravek je 29,- Kč. Pojištěnec zaplatí 30,- Kč, coţ je poplatek, a neplatí ţádný 

doplatek, doplatek na léčivý přípravek je 31,- Kč. Pojištěnec zaplatí částku 31,- Kč, 

z čehoţ je 30,- Kč poplatek a 1,- Kč doplatek na léčivý přípravek. Zda bude 

doplatek započítán do limitu záleţí na tom, co je to za léčivý přípravek, na receptu 

jsou předepsána tři balení jednoho léčivého přípravku. Doplatek na jedno balení je 

25,- Kč. V případě, kdy lékárna nemá všechna balení léčivého přípravku, nastane 

tato situace: 

 lékárna vydá pouze jedno balení a udělá výpis z receptu na další dvě 

balení. Současně tato lékárna vybere 30,- Kč a na výpis z receptu 

poznamená, ţe „zápočet, tedy přeplaceno“ je 5,- Kč. 

 lékárna vydá zbývající dvě balení a bude poţadovat 2 x 25,- Kč – 5,- Kč = 45,- Kč, coţ 

bude doplatek pacienta. 

Výsledná částka totiţ musí být shodná jako v případě, kdy si pojištěnec 

vybere všechna tři balení v jedné lékárně, tedy: 3 x 25,- Kč = 75,- Kč, z čehoţ je 30,- 

Kč poplatek a 45,- Kč doplatek na léčivý přípravek. 

3.2. Stanovení výše úhrady léčiv 

  Základním principem stanovování úhrad léků v České republice z veřejného 

pojištění dosud je, ţe nejméně 1 léčivý přípravek v zákonem definované 

terapeutické skupině musí být plně hrazen [11]. 

 

 

 



Pavla Vobrubová: Cenotvorba, spotřeba a ekologická likvidace nepouţitých léčiv 

2010                                                                                                                                                  18 
 

3.3. Úhrada léčiv ze zdravotního pojištění 

Úhrada je dána číselníkem úhrad, Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky vydává Číselník léků, coţ je seznam léčiv, ve kterém zveřejňuje 

maximální výši ceny jednotlivých léků a výši jejich úhrad v jejich různých formách, 

silách a velikostech balení, případně některá omezení konkrétních léků při jejich 

předepisování. O výši úhrady rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

formou vyhlášky.  

Ministerstvo financí vyhlašuje jednou ročně, s účinností od 1. července, 

nové maximální ceny, a proto by k tomuto datu měla vţdy nabýt účinnosti rovněţ 

novela vyhlášky stanovující výši úhrad. Při stanovování úhrad se podle vyjádření 

ministerstva zdravotnictví má uplatňovat referenční systém, tj. prokázaný léčebný 

přínos kaţdé léčivé látky, která má být hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, musí být standardním způsobem porovnán s prokázaným 

léčebným přínosem všech léčivých látek podobných, určených k léčbě ve stejné, 

či obdobné indikaci; V kaţdé terapeutické skupině (300 ATC skupin) je stanovena 

úhrada pro účinnou látku podle ceny nejlevnějšího léku ve skupině. 

Léky jsou seskupeny do referenční skupiny (např. ACE-inhibitory). Základní 

úhrada léků v referenční skupině je stanovena pomocí referenčního koše.  Odvíjí 

se od cen v 8  různých zemích EU podobného spotřebního koše. Maximální cena 

je stanovena průměrem cen alespoň ze tří těchto zemí. Vychází z nejniţší ceny v 

zemích EU (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Toto je velmi 

přísné a účinné.  

 Ministerstvo zdravotnictví zařazuje jednotlivé léčivé látky do takzvaných 

ATC skupin. Jde o rozlišení jednotlivých léčivých látek podle léčebného působení 

na organismus. Skupiny jsou značeny abecedně, jejich podskupiny rozlišujeme 

dalšími písmeny a číslicemi. Ke kaţdé chemicko-terapeutické skupině jsou pak jiţ 

přiřazeny  jednotlivé účinné látky, které jsou pro pacienta nositeli specifického 

léčebného účinku [5]. 

 

 



Pavla Vobrubová: Cenotvorba, spotřeba a ekologická likvidace nepouţitých léčiv 

2010                                                                                                                                                  19 
 

3.3.1. Příklad ATC klasifikace léčiv 

 M. Muskuloskeletální systém 

 M01 - Antirevmatika a protizánětlivá léčiva 

 M02 -Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů 

 M02AX Jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů 

 M02AA Protizánětlivé léčiva, nesteroidní, k zevnímu pouţití 

 M02AA05 Benzydamin 

 M02AA06 Etofenamát 

 M02AA07 Piroxikam 

 M02AA10 Ketoprofen 

 M02AA12 Naproxen 

 M02AA13 Ibuprofen 

 M02AA15 Diklofenak 

 M02AA17 Kyselina niflumová 

 M02AA23 Indomethacin 

 M02AC Přípravky s deriváty kyseliny salicylové 

 M02AX Jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů 

 M03 - Myorelaxancia 

 M04 – Antiuratika 

 M05 - Léčiva k terapii nemocí kostí 

 M09 - Jiná léčiva pro léčbu poruch  muskuloskeletárního systému 

 

3.3.2. Změny úhrad léčiv v roce 2010 

V lednu letošního roku v rámci Janotova úsporného balíčku došlo k sníţení 

úhrad léčiv o 7 procent. Zdravotní pojišťovny tedy na léky platili o 7 procent méně 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Benzydamin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Etofenam%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Piroxikam&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketoprofen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naproxen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ibuprofen
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diklofenak&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_niflumov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Indomethacin&action=edit&redlink=1
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a zbytek dopláceli pacienti do té doby, neţ zareagovala většina farmaceutických 

výrobců a dle svých moţností sníţili svou prodejní cenu (výrobní cenu) a stlačili 

tak doplatky pacienta na minimum. Reálné obchodované ceny léčiv poklesly podle 

analýz Ministerstva zdravotnictví o 2,1 procenta. Další změny v úhradě některých 

vybraných léčiv nastaly nyní v dubnu tohoto roku. Pacienti doplácejí v lékárnách 

opět u vybraných léčiv více. 
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4. VYHODNOCENÍ FINANČNÍCH DOPADŮ DO 

NÁKLADŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO  

   POJIŠTĚNÍ 

Podle zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, jsou občané 

povinni platit si zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění platí zaměstnanci, 

zaměstnavatelé,osoby samostatně výdělečně činné. Stát hradí zdravotní pojištění 

za osoby nevýdělečně činné. Finanční prostředky plynou do fondů zdravotních 

pojišťoven, které tyto peníze dále vyplácejí za úhradu zdravotní péče lékařům, 

zdravotnickým zařízením, lékárnám a dalším subjektům, které mají uzavřenou 

smlouvu  příslušnou zdravotní pojišťovnou dle zákona 48/2007 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění [5]. 

4.1. Spotřeba léků v jednotlivých letech 

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem 

byly získány z hlášení dodávek léčivých přípravků od distributorů do lékáren, 

dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv Státnímu ústavu 

pro kontrolu léčiv. Uvedené částky počítají s maximálním vyuţitím nejvyšší moţné 

distribuční přiráţky. Finanční objem dodávek léčiv podle pouţitého výpočtu 

představuje maximální moţný součet výdajů zdravotních pojišťoven za léčivé 

přípravky vydané na recepty a na léky v nemocnicích doplatky pacientů a volný 

prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů se 

výdaje na nákup léčiv za hotové a za doplatky pohybují nejméně kolem 20 % 

celkové částky vynaloţené za léčivé přípravky. Průměrné ceny jednoho balení 

jsou podílem maximálních moţných výdajů za daný léčivý přípravek a počet balení 

za stanovené časové období. Vývoj spotřeby léčiv je patrný z grafu, Obrázek 1. 

V roce 2003 se v České replice spotřebovalo 346,03 milionů balení léčivých 

přípravků za 52,216 miliard korun. Čeští pacienti roce 2004 spotřebovali méně 

balení léků, avšak draţších. Finanční prostředky se přesouvají na draţší léčbu 

především závaţnějších nemocí. V roce 2005 jsme zaznamenali nárůst jak 

v počtu spotřebovaných balení, tak ve finančních nákladech. Oproti tomuto roku, 
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následující rok 2006 byly náklady na léčiva niţší a pokleslo i mnoţství 

spotřebovaných balení. K nárůstu došlo opětovně v následujícím ročním období, 

kdy se o 8,197 miliard Kč zvedly náklady. Při vyšší spotřebě oproti 

předcházejícímu ročnímu období o 23,124 milionu kusů balení. Další rok vzrostly  

náklady a došlo opět k poklesu spotřebovaných balení léčiv, tento trend 

pokračoval i v následujícím roce 2009. Kdy jsme za léčiva dali více jak 79,7 miliard 

korun. Spotřebováno bylo téměř 312 milionů balení léčivých přípravků, Tabulka 5. 

Ve sledovaných letech 2003 aţ 2009 je zřejmé, ţe neustále, kromě roku 

2006(kdy došlo k poklesu)vydáváme stále větší mnoţství finančních prostředků za 

léky. Ze statistik společnosti Infopharm a sdělení SÚKLU, kdy v roce 2008 Česko 

utratilo za léky více, neţ 72 miliard korun. Zhruba 40 miliard korun zaplatily 

zdravotní pojišťovny, coţ byla asi čtvrtina peněz z balíku na zdravotnictví. Pro 

srovnání v Německu to bylo zhruba šestnáct procent a ve Velké Británii asi 15 

procent. S vývojem cen léčiv a změnami financování léků ze zdravotního pojištění 

stoupá také spoluúčast pacienta. Od roku 2004, kdy činila 11,7% ( 24,5 miliardy 

korun) se zvýšila v roce 2009 na 15,5%. Celkové výdaje na zdravotnictví byly 

v roce 2008  259miliard a 245 milionů korun.  Za předchozích pět let se zvýšily o 

téměř 50 miliard korun. Ve zmiňovaném roce 2004 činily výdaje na zdravotnictví 

209 miliard 270 milionů korun. Nejvyšší část peněz plyne do zdravotnictví podle 

statisti ÚZIS ze zdravotních pojišťoven [8]. Od roku 2004, kdy výdaje na zdravotní 

péči činily 168miliard 330 milionů vzrostla na 200 miliard 592 milionů [5]. 

 

Obrázek 1 - vývoj nákladů a spotřeby balení v uvedeném období 
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Tabulka 5 - vývoj nákladů a spotřeby balení v uvedeném období 

 
ROK ČTVRTLETÍ 

POČET BALENÍ V 
MIL. 

FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ  v 
MILIARD.KČ 

2003 1. 95,19 
 

13,164 
   2. 83,69 

 
13,172 

   3. 80,32 
 

12,649 
   4. 86,83 

 
13,231 

   celkem 346,03 
 

52,216 
 2004 1. 78,48 

 
12,885 

   2. 78,74 
 

13,671 
   3. 83,51 

 
14,189 

   4. 98,064 
 

16,251 
   celkem 338,794 

 
56,996 

 2005 1. 105,059 
 

17,021 
   2. 90,768 

 
16,332 

   3. 84,274 
 

15,133 
   4. 88,844 

 
16,083 

   celkem 368,945 
 

64,569 
 2006 1. 77,206 

 
13,792 

   2. 84,086 
 

15,818 
   3. 78,156 

 
14,329 

   4. 80,573 
 

15,032 
   celkem 320,021 

 
58,971 

 2007 1. 88,227 
 

16,073 
   2. 82,792 

 
16,746 

   3. 78,039 
 

15,521 
   4. 94,087 

 
18,828 

   celkem 343,145 
 

67,168 
 2008 1. 83,3 

 
17,903 

   2. 78,94 
 

18,15 
   3. 77,7 

 
17,825 

   4. 77,73 
 

18,869 
   celkem 317,67 

 
72,747 

 2009 1. 83,54 
 

19,577 
   2. 76,51 

 
20,429 

   3. 73,94 
 

19,452 
   4. 77,94 

 
20,287 

   celkem 311,93 
 

79,745 
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5. PROBLEMATIKA RECYKLACE LÉČIV 

5.1. Zpětný odběr  

Podle zákona o odpadech, jsou některé druhy výrobků po skončení jejich 

ţivotnosti (uţívání) odebírány od veřejnosti zpět. Dále jsou zneškodňovány a ty 

které lze ještě opětovně k něčemu vyuţít, tak recyklovány. Příkladem jsou zářivky, 

baterie, pneumatiky a jiné §38 Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. Z běţného 

odpadu se snaţíme vytřídit především papír, sklo, plasty. Obce nechávají 

umísťovat na veřejných prostranstvích speciální kontejnery na tříděný odpad nebo 

zřizují sběrné dvory [1]. Součástí kaţdé domácnosti, bývají  také léčiva (léky). 

Zatím co, odborní pracovníci zacházející s léčivy, mají povinnost omezit na 

nejniţší moţnou míru nepříznivé důsledky působení léčiv na zdraví člověka a 

veřejné zdraví, zvířat a ţivotního prostředí a musí dodrţovat pokyny k zacházení 

s léčivým přípravkem stanovené v souladu se souhrnem údajů o přípravku. 

Samozřejmostí je také dodrţování správné lékárenské praxe. Správnou 

lékárenskou praxí se rozumí soubor pravidel, která zajišťují, aby se příprava, 

uchovávání,  skladování a výdej se uskutečňovaly v souladu s poţadavky na jejich 

jakost, bezpečnost a informovanost pacientů, a to v souladu se zamýšleným 

pouţitím léčiv a příslušnou dokumentaci [3]. 

Laická veřejnost také přichází běţně do styku s léčivými přípravky. Měla by 

se drţet pokynů výrobce, lékaře a v poslední řadě také instrukcí farmaceuta 

(odborný zaměstnanec lékárny). Kromě určeného dávkování, je potřeba dodrţet 

doporučení ke skladování léčiva a brát v úvahu expiraci. 

Expirací se rozumí doba pouţitelnosti, která je vyznačena na obalu léčiva. 

Je zde datum do kdy, při dodrţení správného skladování, můţeme léčivo pouţít. 

Výrobce do konce expirace ručí za účinnost a kvalitu daného léku. Po uplynutí 

doby pouţitelnosti, by neměly být léky nadále uţívány. V tomto okamţiku se 

stávají odpadem. 
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5.2. Zneškodňování léčiv 

Léčiva nevyhovující jakostí, s prošlou dobou pouţitelnosti, uchovávaná 

nebo připravená za jiných podmínek neţ předepsaných, poškozená nebo 

nespotřebovaná (takzvaná nepouţitelná) musí být zneškodněna včetně jejich 

obalů, řádnou cestou tak, aby nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví lidí nebo zvířat 

nebo ţivotního prostředí. Tato léčiva patří mezi nebezpečný odpad a neměla by 

končit v běţném domácím odpadu, v popelnicích. Při nakládání s nimi se musí 

postupovat stejně, jako při nakládání s nebezpečným odpadem. Musí být vedena 

také řádná evidence. 

Zákon o léčivech ukládá povinnost lékárnám nepouţitelná léčiva od 

zákazníků, pacientů a široké veřejnosti přebrat, skladovat ve vhodných nádobách 

a předat k řádné likvidaci (zneškodnění). Tato sluţba pro veřejnost bezplatná a má 

zajistit, aby lidé nevhodně nenakládali s léky. Měla by zabránit vyhazování 

prošlých léčiv do kontejnerů na komunální odpad, či jinému nevhodnému 

odstranění z domácností  Přeci jen jde o nebezpečný odpad, který by mohl 

způsobit nevratné poškození zdraví v podobě otravy nebo poškození ţivotního 

prostředí . Bývají často chemického původu. 

Léčiva nelze recyklovat, protoţe jsou odlišného sloţení, kaţdé léčivo je jiné 

chemické povahy. Pouze papírová součást balení (obal materiál, letáček 

s návodem) spadá do recyklovatelné oblasti. Za zneškodňování tohoto odpadu 

bývá zodpovědná pověřená fyzická nebo právnická osoba na základě souhlasu 

uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radioaktivní 

léčiva Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Seznam osob oprávněných 

zneškodňovat nepouţitelná léčiva uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Financování je zabezpečeno ze státního 

rozpočtu, poskytováním  neúčelové dotace Ministerstvem financí na ţádost 

příslušného kraje. Od ledna letošního roku došlo ke změně. Poţádat o dotaci musí 

nyní příslušné ministerstvo samotní majitelé lékáren. 

V praxi to chodí následovně. Pacient nebo zákazník neupotřebené léčivo 

odnese do kterékoliv lékárny, kde ho vhodí do k tomuto určené uzavřené nádoby 
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nebo předá odbornému personálu. Krajem vybraná a smluvně zajištěná 

společnost, prostřednictvím svého odporně vyškoleného personálu sváţí tento 

nebezpečný odpad. Ještě v lékárně jsou neupotřebené léky vloţeny do 

vyhrazeného igelitového pytle a příruční váhou zváţeno odevzdávané mnoţství. 

Majiteli zůstává potvrzení, kde zaznamenáno,  kolik kilogramů bude zneškodněno. 

Pověřená firma poté přepraví odpad k likvidaci. Neupotřebená  a prošlá 

léčiva jsou spalována ve spalovnách za dodrţení přísných bezpečnostních 

podmínek.  

Pro porovnání jsou v této práci pouţity údaje ze dvou krajů. Hodnotím zde 

finanční náklady a mnoţství zlikvidovaných léků z lékáren v Libereckém a 

Ústeckém kraji. Podklady pro tento účel, mi byly poskytnuty příslušnými odbory 

Krajských úřadů. 

5.2.1. Ústecký kraj 

V Ústeckém kraji působí 212 lékáren včetně OOVL a výdejen 

zdravotnických prostředků. Na rozloze 5 335 kilometrech čtverečních ţije na 

území sedmi okresů , přibliţně  834287 obyvatel (údaj roku 2008) [10]. 

Na Ústecku probíhá svoz odpadů z lékáren opakovaně, jednou za dva 

měsíce zaměstnancem pověřené firmy  Sita .Tato společnost působí po celém 

území ČR. 

Jde o certifikovanou společnost, která nabízí kompletní sluţby v oblasti 

odpadového hospodářstvím vyuţití moderních metod v této oblasti. Nevyuţitá 

léčiva jsou spalována ve spalovně Trmice. Kapacita této spalovny je 16 000 tun,  

zpracovat  zde lze aţ 30 tun odpadu denně. Část tepelné energie vzniklé 

spalováním je dále dodáváno do teplárny Trmice, jejímţ prostřednictvím je 

vyuţíváno k dodávkám tepla pro Ústí nad Labem, Příloha 1. 

Tabulka 6 - náklady a množství zlikvidovaných léčiv 

rok   2009 2008 2007 

náklady v Kč   410486 490769 503139,16 

mnoţství v kg   14930 14757 12254 
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Na Ústecku bylo nasbíráno   v lékárnách a odevzdáno k likvidaci 41941 kg,  

za celkovou  cenu zneškodnění 1404394,2 Kč. V roce 2007stála likvidace 1kg 

nepouţitých léků 27,49 Kč. Další rok  vzrostly náklady na 1 kg na 33,26 Kč. V roce 

2009 stála likvidace 41,06 Kč, Tabulka 6, Obrázek 2 [12]. 

 

Obrázek 2 - náklady a množství zlikvidovaných léčiv 

 

5.2.2. Liberecký kraj 

Liberecký kraj se rozkládá na území o rozloze 3 163 kilometrech  

čtverečních. Kraj je sloţen ze 4 okresů. Osídlen je zhruba 435 790 obyvateli (údaj 

roku 2008). Působí zde 108 lékáren včetně OOVL a výdejen zdravotnických 

prostředků [10]. Svoz neupotřebených léčiv na Liberecku probíhá  v podobných 

intervalech , jako na Ústecku. Tuto činnost zabezpečuje certifikovaná společnost 

Neli servis. Jde o to dceřinou společnost Krajské nemocnice Liberec. Spalovna je 

součástí areálu nemocnice. Funguje pro účel spalování odpadu z nemocnice a 

spalování neupotřebených léčiv z kraje. Splňuje veškeré legislativní a technické 

poţadavky. V uplynulých třech letech , odevzdaly  jednotlivé lékárny od fyzických 

osob celkem15 257,1kg. Likvidace tohoto mnoţství stála 530 299,32 Kč. Na 

nákladech se podílelo cca 50 lékáren. V roce 2007 vyšla likvidace 1 kg 33,84 Kč, v 
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následujícím roce 2008 to bylo 34,12 Kč a v loňském roce 2009 stál 1 kg 

36,34kč.Veškeré náklady byly hrazeny ze státního rozpočtu formou dotace MF 

Tabulka 7 - náklady a množství zlikvidovaných léčiv 

rok   2009 2008 2007 

náklady v Kč 181780,97 185147,81 163370,54 

mnoţství v kg 5002,3 5426,8 4828 

 

Pouţité náklady na zneškodnění odpadů z lékáren v podobě nepouţitých 

léčiv na území Libereckého kraje, jsou pro lepší orientaci  promítnuty do grafu, 

Obrázek 3 [13]. 

 

Obrázek 3 - náklady a množství zlikvidovaných léčiv 

 

Při analýze skutečností v podobě nákladů jsem došla k propočtu, kdy 

v obou krajích Ústeckém a Libereckém bylo zneškodněno v průběhu posledních 

třech let celkem 57198,1 kg neupotřebených léčiv za celkovou sumu 1 934 693,5 

Kč, která byla vynaloţena k tomuto účelu ze státního rozpočtu, Obrázek 4.   
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Obrázek 4 - náklady a množství zlikvidovaných léčiv v obou krajích 
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6. SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA LÉKY S NÁKLADY 

    POTŘEBNÝCH NA LIKVIDACI  

    NESPOTŘEBOVANÝCH LÉČIV 

V této kapitole se zaměřím na zhodnocení nákladů na léky financované ze 

zdravotního pojišťění v předcházejících letech 2007 a 2008, ve sledovaných 

krajích. Vycházím z informací obsaţených v ročenkách zdravotní pojišťovny. 

Největší  zdravotní pojišťovnou u nás je Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky. V roce 2007 měla celkem 6 535 622 pojištěnců. Z toho 

v Ústeckém kraji z celkového počtu 825 483 pojištěnců, bylo 605 504 právě 

pojištěnci  VZP.  Na Liberecku měla VZP 340 555 klientů z celkového mnoţství 

434651 pojištěnců v tomto kraji.  

Při vyhodnocování nákladů za rok 2007, bylo zaplaceno z veřejného 

zdravotního pojištění, z účtu VZP v Ústeckém kraji  celkem 1 694 883 tisíc Kč . 

V Libereckém kraji byly však náklady na  léky niţší , Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ve stejném roce za ně uhradila 945359 tisíc Kč. Pro zajímavost zde 

uvedu nejvíce předepisovaný lék. Jde o Anopyrin ve  velikosti balení- 50 tablet a 

obsahu účinné látky-150 mg. Celkem bylo v ČR hrazeno VZP na  2 358 tisíc kusů 

balení, které  slouţí především na ředění krve. Pouţívá se především u pacientů 

s kardiovaskulárním onemocněním [4].   

Tabulka 8 - na úhradu léků ze ZP a náklady na likvidaci nepoužitých léčiv 

sledovaný rok 2007 2008 

náklady na úhradu-Ústecký kraj 1694883 1657737 

náklady na likvidaci -Ústecký kraj 503139,16 490769 

náklady na úhradu -Liberecký kraj 945359 932406 

náklady na likvidaci Liberecký kraj 163370,54 185147,81 

 

Rok 2008 nekopíroval přesně předchozí období. Počet pojištěnců 

v Ústeckém kraji se zvýšil na 825 595 osob. U VZP ve stejné oblasti bylo pojištěno 

601 114 osob, coţ je asi 72,5 % všech pojištěných na Ústecku. 
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Na Liberecku byla situace v nárůstu pojištěnců podobná. Z celkového počtu 

435 155 pojištěnců bylo 340887 právě klienty VZP. Procentuelně vyjádřeno,  jde o 

17,33 procent  klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny  v Libereckém kraji. 

Hodnotíme-li náklady na léky, uhrazené ze zdravotního pojištění z účtu 

Všeobecné zdravotní pojišťovny, mluvíme o částce 1 657 737 tisíc korun 

v Ústeckém kraji a 932 406 tisíc Kč v Libereckém kraji [4]. 

Náklady na léky hrazené ze zdravotního pojištění VZP a náklady na 

zneškodnění neupotřebených léčiv od fyzických osob prostřednictvím lékáren 

v Ústecké a Libereckém kraji, Tabulka 8, Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 - na úhradu léků ze ZP a náklady na likvidaci nepoužitých léčiv 
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7. ZÁVĚR 

   Cílem práce bylo objasnit, jakým způsobem jsou tvořeny v České republice 

ceny léků, Zabývala jsem se zde historickou posloupností cenotvorby od roku 

2003 do roku 2009 a vším, co s touto problematikou souvisí.  

Nastupující legislativní změny v jednotlivých letech a metodika, přímo 

ovlivnily  cenotvorbu léků. Pouţitím cenové regulace a cenových úhrad, o kterých 

s v práci zmiňuji, státní orgány v ČR  usměrňují prodejní ceny výrobců i konečné 

ceny pro pacienty. Nepřímo jsou tak ovlivňovány celkové náklady na zdravotní 

péči v České republice. Vzhledem k cenové regulaci a konkurenceschopnosti se 

jen z velmi malé části, v tomto odvětví ( lékárenství), projevuje trţní ekonomika. Z  

analýzy dat získané z informací SÚKLU, které se týkají roku 2003 aţ 2009 a jsou 

vynaloţené na léčivé přípravky (léky), neustále rok  od roku stoupají. Vyjímku tvoří 

pouze rok 2006, kdy byla zavedena v druhé polovině roku degresivní marţe           

a náklady i spotřeba v tomto období klesly.  

  Při porovnání kusové spotřeby jsem došla k závěru, ţe vydávané  mnoţství 

jednotlivých balení léčiv ve sledovaném období  letech kolísá. Pouze v posledních 

dvou letech 2008 a 2009 má sestupnou tendenci, avšak náklady vzrostly. Z toho 

vplývá, ţe byla financována draţší léčiva.  

Dále tato práce pojednává o osudu  léčiv, které z nějakého důvodu nabyla 

pouţita k  tomu, k čemu byla určena-k léčbě, k ovlivnění zdravotního stavu. Jedná 

se především o léčiva s prošlou expirací , nebo nevhodná z nějakého důvodu 

k dalšímu uţívání. Tedy odpad, který fyzické osoby ( zákazníci, pacienti) vrací 

zpět do lékárny. Objasňuji zde, jakým způsobem celý proces funguje, včetně 

pověřených organizací a úhradou za sluţby spojené s likvidací.      

O vyhodnocení nákladů a mnoţství zlikvidovaných léčiv a také finančního  

zatíţení veřejného zdravotního pojištění,  pojednává kapitola šest. Situaci jsem 

porovnala na dvou sousedících krajích, na Ústeckém a Libereckém                       

a  v návaznosti na výdaje Veřejné zdravotní pojišťovny v této oblasti a v časovém 

období let 2007-2009. Ze srovnání dat je patrné, ţe mnoţství léčiv určených 

k likvidaci i nákladovost léku z veřejných zdrojů je závislá na počtu obyvatel 
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v daném místě ţijících a počtu pojištěnců u dané pojišťovny. Avšak mnoţství léků, 

které končí ve spalovnách není zrovna zanedbatelné .I kdyţ mnoţství (v kg) je 

meziročně téměř  srovnatelné, finančně vyjádřeno, jde téměř  o čtvrtinu sumy 

peněz, kterou tvoří  náklady na léky ve sledovaném roce u kaţdého z krajů. To 

znamená, ţe pacienti vyplýtvají přibliţně čtvrtinu financí z balíku peněz jdoucí na 

léky ze zdravotního pojištění tím, ţe léky z nějakého důvodu nevyuţívají. 

Následnou likvidací nepouţitých léčiv, dochází ke většímu  zatěţování veřejných 

rozpočtů. Podle mého mínění, dosáhnout  úspor v sektoru veřejného zdravotnictví 

lze omezením plýtvání léčiv. Ušetřilo by se , jak na výdajové poloţce zdravotních 

pojišťoven, tak na dotacích od  ministerstva financí, kterými je hrazeno 

zneškodňování nepouţitých léků od fyzických osob shromáţděných 

prostřednictvím lékárenské sítě. V potaz je nutné brát také ekologickou zátěţ pro  

ţivotní prostředí při nesprávném zacházení s neupotřebenými léčivy, kdy 

z neznalosti končí jinde neţ ve sběrné nádobě lékárny. 
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Příloha 1 - smlouva o dílo v Ústeckém kraji 

 

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 536 a nás l.   

zákona č.  513/1991 Sb. ,  obchodní zákoník,  v  platném znění  
 

ev. číslo smlouvy objednatele: 2469/2008 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
Objednatel : 
 
Ústecký kraj 

se sídlem    :  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený                        :   Ing.  Taťánou Krydlovou, vedoucí odboru ţivotního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě 
usnesení   Rady Ústeckého kraje č. 11/46R/2006 ze dne 
28.6.2006 

IČ   :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení  :  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

    
Zástupce pro věcná jednání : 
Ing. Irena Státníková,  odbor ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého 
kraje 
telefon    :   475 657 165, 733691473  
fax    :   475 200 245       
e-mail   :  statnikova.i@kr-ustecky.cz 

 
a 
 
Zhotovitel: 
 
SITA CZ, a.s. 
         se sídlem    :  Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
                                                       Divize Severní Čechy, Podhoří 328/28,  400 10 Ústí nad Labem 

zastoupená              :  Zdeňkem Blechou, ředitelem divize Severní Čechy,  
                                             na základě plné moci 
IČ :  25638955 
DIČ   :  CZ25638955  
Bankovní spojení  :  Komerční banka, a.s., Praha,  č.ú.: 27-9328790297/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vloţka 9378 
 
Zástupce pro věcná jednání : 
 
telefon   :    
fax   :    
e-mail   :    
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 

 

uzavírají níţe uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 



 

 

 
S M L O U V U   O   D Í L O  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je plnění veřejné zakázky „Přeprava a odstranění léčiv“ na území 

Ústeckého kraje. Léčivy se pro potřebu této smlouvy rozumí léčiva shromáţděná od fyzických 
osob v lékárnách na území Ústeckého kraje. 

2. Předmětem zakázky jsou odpady, klasifikované Katalogem odpadů, stanoveným vyhláškou č. 
381/2001 Sb. jako odpady katal. č. 20 01 31* Nepouţitelná cytostatika – kategorie „N“, 20 01 
32* Jiná nepouţitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 – kategorie „N“, shromáţděné 
v lékárnách počínaje 1. lednem 2009, u nichţ jsou náklady na odevzdání a odstranění hrazeny 
ve smyslu § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech) krajským úřadem. 

3. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy  provádět pro objednatele sběr a 
přepravu  odpadů svozovou technikou, která odpovídá Evropské dohodě o mezinárodní 
silniční dopravě nebezpečných věcí ADR, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., 
umístění shromaţďovacích nádob (vč. plastových pytlů)  a odstranění odpadů spálením. 

4. Objednatel se zavazuje, ţe za řádně provedené práce podle této smlouvy zaplatí cenu ve 
smlouvě uvedenou. 

5. Zhotovitel se zavazuje, ţe termín svozu vţdy předem  projedná  s provozovateli jednotlivých 
lékáren.  

6. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady ve smyslu § 16 odst. 4 zák.č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, od  okamţiku jejich převzetí v lékárně.  

7. Zhotovitel prohlašuje, ţe je oprávněnou osobou ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001  
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

8. Pro předání a převzetí nebezpečných odpadů vyplní zhotovitel Evidenční list pro přepravu 
nebezpečného odpadu dle přílohy č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady.  

 
II. 

Místo a doba plnění 

1. Místem předání a převzetí odpadů určených k odstranění uvedených v bodě 2 článku I. této smlouvy 
jsou sídla lékáren dle přílohy č. 2 této smlouvy,  která bude objednatelem průběţně aktualizována. 

2. Plnění smlouvy bude  zahájeno dne 1.1.2009. Do 21 dnů ode dne plnění smlouvy bude proveden sběr 
ze všech lékáren uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Svoz odpadů z jednotlivých lékáren bude prováděn s četností 1 x za 2 měsíce, v případě ţe si jednotlivé 
lékárny písemně u zhotovitele nevyţádají jinak.  

 
 

III. 
Smluvní cena a platební podmínky   

1. Za odstranění odpadů, včetně manipulace s odpady zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní cenu 
ve výši 14,50 Kč/kg + 19% DPH, ve výši 2,80 Kč/kg, dle platných daňových předpisů, celkem 
17,30 Kč/kg (slovy: sedmnáct korun českých a třicet haléřů). Tato cena zohledňuje všechny nezbytné 
náklady s předmětem činnosti a je konečná.  

2. Za přepravu odpadů z lékáren do místa odstranění  zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní cenu 
ve výši 15,00 Kč/km + 19% DPH, ve výši 2,85 Kč/km, dle platných daňových předpisů, celkem 
17,85 Kč/km (slovy: sedmnáct korun českých a osmdesát pět haléřů). Tato cena zohledňuje všechny 
nezbytné náklady s předmětem činnosti a je konečná.  



 

 

3. Cena za odstranění odpadů je stanovena jako násobek mnoţství odpadu v kg a ceny za  
odstranění odpadu, cena za přepravu je stanovena jako násobek ujetých km a ceny za 1 km, 
přičemţ maximální cena sluţby jako celku je limitována částkou 1 000 000,- Kč bez DPH (slovy: 
jeden milión korun českých).  

4. Měnit výše stanovenou cenu z důvodů legislativních změn lze pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran.  

5. Cena díla bude zhotovitelem účtována objednateli jedenkrát měsíčně fakturou se splatností do 
45 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu 
sídla objednatele do 10-ti dnů následujícího měsíce po měsíci, v kterém došlo k předání a 
převzetí odpadu určeného k odstranění. Nedílnou přílohou faktur jsou kompletní doklady o 
odstranění odpadů v daném měsíci a záznamy vozidel. Podkladem pro vystavení faktury jsou 
evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů potvrzené zhotovitelem podle přílohy č. 26 
vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a záznamy o provozu vozidla 
nákladní dopravy.   

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náleţitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. 
V případě, ţe faktura nebude mít odpovídající náleţitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniţ se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běţet znovu od opětovného zaslání náleţitě doplněného či opraveného 
dokladu. 

7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, ţe peněţitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 
odepsána z účtu objednatele.  

8. Pro úhradu sankcí dle článku V. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení 
faktury. 

 
 

VI. 
Součinnost smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen vystupovat důsledně v zájmu objednatele při všech jednáních týkajících se 
plnění předmětu smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady, které se vztahují k předmětu 
díla a které má  k dispozici,  a se kterými je oprávněn disponovat.  

 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, ţe Ústecký kraj (objednatel), jako orgán územní 

samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, ţe ţádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Zhotovitel  prohlašuje, ţe: 
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o 
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 
(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b)   veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou pouţity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 



 

 

povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneuţitím a 
zveřejněním. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, ţe o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením  
Rady Ústeckého kraje č. 11/46R/2006 ze dne 28. 6.2006 a na základě rozhodnutí objednatele 
o zadání veřejné zakázky ev.č. VZ-ZPZ-30/INV/2008. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a  
číslovaných dodatků.  

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení obchodního zákoníku. 

5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou  do 31.12.2010. 
6. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichţ objednatel 

obdrţí tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a 

tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 
8. Kterákoliv smluvní strana můţe tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běţet prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. Z důvodů hrubého porušení této smlouvy je moţná okamţitá 
výpověď této smlouvy bez výpovědní lhůty. Za zvlášť hrubé porušení této smlouvy se povaţuje 
neplnění podmínek uvedených v článku III. a V. 

 

VIII. 
Podpisy smluvních stran 

 
 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, ţe byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, váţně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 


