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Vážení kolegové,
po třech číslech našeho NEWSLETTERU, 

kde jsme se věnovali ucelené problematice pro-
vozu ordinace v právní formě fyzické a právnické 
osoby, nyní dáváme opět prostor Vašim dota-
zům z praxe a odpovědím na ně.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Problematika záměny léků – jde o situaci, 
kdy lékárník rozhodne o záměně originálního 
léčiva za generikum, po čemž následují potíže 
pacienta, pro něž pacient buď léky vysadí, 
aniž informuje lékaře, nebo žádá v lékárně  
o výměnu za původně předepsaný originální 
lék a následně je lékárníkem odmítnut. 

Je v našem právním řádu řešena odpo-
vědnost za možné zhoršení zdravotního 
stavu pacienta v takovém případě? Jednak 
obecně a jednak ve vztahu k jednání lékár-
níka v uvedeném případě?

Oblast výdeje léčivých přípravků je co do 
pravidel pro postup lékárníků komplexně upra-
vena v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
(zejména v § 83) a v jeho prováděcí vyhlášce 
č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bliž-
ších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních, dalších provozovatelů 
a zařízení vydávajících léčivé přípravky (zejména 
v §§ 10–12). Částečně je tato problematika upra-
vena i v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz 
§ 32 odst. 2). V souladu s těmito předpisy připadá 
v úvahu záměna léčivého přípravku oproti léka-
řem předepsanému léčivému přípravku v zásadě 
v následujících případech a za těchto podmínek, 
které musí být splněny kumulativně:

-  předepisující lékař na receptu záměnu při-
pustí (nevyznačí, že záměna není přípustná),

-  pacient s tím souhlasí, nebo o záměnu sám 
požádá (např. kvůli nižšímu doplatku),

-  jiný léčivý přípravek je shodný s předepsa-
ným léčivým přípravkem z hlediska účinnosti 
a bezpečnosti,

-  jiný léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou 
látku, se stejnou cestou podání a je ve stejné 
lékové formě.

Lékárník může záměnu provést i v případech, 
kdy v lékárně předepsaný léčivý přípravek není 
k dispozici, ale jeho okamžité vydání je s ohledem 
na zdravotní stav pacienta nezbytné a jiný léčivý 
přípravek obsahuje stejnou léčivou látku, se stejnou 
cestou podání a ve stejné lékové formě a pacient 
s tím vysloví souhlas. Záměna je konečně možná 
i tehdy, pokud jiný léčivý přípravek obsahuje jinou 
léčivou látku s obdobnými léčivými účinky, nebo 
v jiné lékové formě, avšak pacient se záměnou 
souhlasí a záměnu odsouhlasí i předepisující lékař.

Co se týká odpovědnosti za situace, kdy v sou-
vislosti s podáním léčivého přípravku dojde k nežá-
doucí události, například v podobě zhoršení zdravot-
ního stavu pacienta či poškození jeho zdraví, tato již 
takto komplexním způsobem upravena není a pro její 
správné pochopení musíme pracovat jak se zákonem 
o léčivech, tak dále se zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich posky-
tování (zákon o zdravotních službách) jakož i s obec-
nou úpravou provedenou v občanském zákoníku 
a dalšími souvisejícími předpisy.

Zaměříme-li se na otázku odpovědnosti lékaře 
či lékárníka v situaci uvedené v dotazu, lze uvažo-
vat v zásadě o 2 základních typech odpovědnosti, 
které se dále mohou dělit v závislosti na skutko-
vých okolnostech konkrétního případu.
Lékař i lékárník postupují lege artis:

Předně jde o situaci, kdy předepisující lékař 
i vydávající lékárník postupují prokazatelně plně 
v souladu se zákonem a s principy lege artis,  
tedy lékař předepíše správný léčivý přípravek 
a nepřipustí záměnu, či záměnu připustí a lékárník  
za splnění podmínek v ust. § 11 vyhlášky 
č. 84/2008 Sb. vydá jiný léčivý přípravek, který plně 
odpovídá přípravku předepsanému. Pokud v tako-
vém případě následuje u pacienta nežádoucí udá- 
lost, připadá v úvahu odpovědnost těchto subjektů:

-  Odpovědnost lékaře – pokud předepsal lé- 
čivý přípravek a ten byl také lékárníkem paci-
entovi vydán – odpovídá za škodu lékař, a to 
zpravidla podle ust. § 421a občanského záko-
níku, tedy bez ohledu na zavinění, odpověd-
nosti se tak nelze zprostit. Jedná se o škodu, 
jejíž příčina je v povaze věci (zde léčivého 
přípravku) použitého při plnění závazku (zde 
poskytnutí zdravotní služby pacientovi).

-  Odpovědnost lékárníka – jeho odpovědnost 
v tomto případě v obecné rovině neodvozu-
jeme. I v situacích, kdy lékárník, v souladu 
s postupem lékaře, který záměnu nevyloučil, 
či jí schválil, léčivý přípravek zamění (ale je 
zachována stejná účinná látka apod.), není na 
místě jeho odpovědnost. Výjimkou by mohla 
být situace, kdy by újma byla způsobena 
výlučně jinou než účinnou látkou, přítomnou 
v zaměněném přípravku – pak by bylo lze uva-
žovat, že to byl právě lékárník, který svým roz-
hodnutím (byť v souladu s povolením lékaře) 
následek způsobil, stalo se tak při poskyto-
vání zdravotních služeb a tudíž je na místě 
i jeho odpovědnost ve smyslu ust. § 421a 
občanského zákoníku. Závěr však bude vždy 
záviset na výsledku dokazování stran sku-
tečné příčiny vzniku újmy na straně pacienta. 
Navíc v této situaci je zcela jistě částečně 
odpovědný i lékař, který záměnu připustil. 

-  Odpovědnost výrobce – jde o odpovědnost za 
vadu výrobku (je-li lék skutečně vadný – napří-
klad celá šarže), úprava vychází ze zákona 
č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způ-
sobenou vadou výrobku, odpovědnosti se lze 
zprostit jen z důvodů uvedených v příslušném 
zákonu (např. lék nebyl určen pro prodej apod.). 

-  Odpovědnost držitele rozhodnutí o regi- 
straci léčivého přípravku – jedná-li se o nežá-
doucí účinek neuvedený v souhrnu informací 
o přípravku, jde o tzv. odpovědnost objektivní, 
které se nelze nijak zprostit; pokud jde o úči-
nek předvídaný, v souhrnu informací uvedený, 
odpovídá držitel rozhodnutí jen tehdy, pro-
káže-li se, že škodu zavinil (i nedbalostí).

Je pak na poškozeném, proti komu bude 
náhradu škody uplatňovat, jednodušší postup je vždy 
tam, kdy odpovědný subjekt odpovídá tzv. objek-
tivně, tedy kdy se odpovědnosti nemůže zprostit.

Lékař nebo lékárník postupovali non lege artis:
-  Odpovědnost lékaře – pokud lékař při pře-

depisování léčivého přípravku pochybil, tedy 
postupoval non lege artis a vzniklá újma 
nemá původ v povaze léčivého přípravku 
jako takového, ale právě v aplikaci nespráv-
ného přípravku, odpovídá plně lékař, avšak 
jeho odpovědnost není objektivní, tedy bez 
ohledu na zavinění, nýbrž předmětem zkou-
mání při případném soudním řízení bude exi-
stence lékařova zavinění (úmysl či nedbalost).

-  Odpovědnost lékárníka – vydá-li lékár-
ník lékařem předepsaný přípravek (i za 
situace popsané v předchozí odrážce), za 
vzniklou újmu pacienta odpovídá primárně 
lékař. U lékárníka však lze v takovém pří-
padě rovněž dovodit odpovědnost, a to 
z důvodu porušení povinnosti konzultovat 
nesoulad diagnózy uvedené na předpisu 
a indikace předepsaného léčivého přípravku 
s lékařem (viz ust. § 10 odst. 3 vyhlášky 
č. 84/2008 Sb.). Pokud však lékárník léčivý 
přípravek předepsaný lékařem zamění, při-
čemž nedodrží pravidla stanovené v zákoně 
o léčivech či jinak pochybí (jiná účinná látka 
apod.), je na místě jeho plná odpovědnost,  
a to opět nikoli odpovědnost objektivní, nýbrž 
obecná, kdy je třeba prokázat jeho zavinění 
v podobě úmyslu či nedbalosti. Myslitelná 
je i situace, kdy lékařem nesprávně přede-
psaný léčivý přípravek zamění lékárník za 
jiný přípravek, který je ve vztahu k přede-
psanému naprosto zaměnitelný v souladu 
se zákonem o léčivech – pak se domníváme, 
že opět bude v první řadě odpovídat lékař, 
který postupoval non lege artis, avšak vedle 
něj, pro nedodržení povinnosti konzultovat 
nesoulad diagnózy a indikace léčivého pří-
pravku, i lékárník.

Ve smyslu výše uvedeného tedy lze shrnout, 
že náš právní řád je vůči všem „profesionálům“ 
a tedy i vůči lékařům, kteří při poskytování zdravot-
ních služeb používají přístroje, nástroje a jiné věci 
(kam patří i léčivé přípravky), přísný, neboť zakot-
vuje objektivní odpovědnost i za škodu mající svůj 
původ v povaze použitého léčivého přípravku, které 
se de facto nelze zprostit. V této souvislosti pak již 
nehraje roli fakt, zda pacient v případě nežádoucího 
účinku neinformoval svého lékaře či lékárníka, nebo 
požadoval po lékárníkovi změnu léčivého přípravku 
zpět dle původního předpisu (tam se domníváme, 
že lékárník by jej měl v každém případě odkázat 
zpět na ošetřujícího lékaře, aby vystavil nový před-
pis na odpovídající léčivý přípravek).

UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si opakovaně upozornit, že již zbý-
vají pouze necelé 3 měsíce do konce vypršení lhůty, 
do které je možné doručit žádost o přeregistraci 
zdravotnického zařízení na příslušný krajský úřad!

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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