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Vážený pane řediteli, 

reagujeme na Vámi zaslaný dopis ze dne11.12.2012. Vzhledem k termínu doručení Vašeho 

dopisu – 13.12.2012, není možné zasáhnout zpětně do vyúčtování nákladů za odevzdaná 

léčiva za 4. Q 2012, protože doklady nám již provozovatelé lékáren odevzdali. Dle zjištění, 

mají jednotliví provozovatelé lékáren uzavřeny smlouvy o podmínkách na svoz a likvidaci 

nebezpečného odpadu včetně způsobu vyúčtování, které již nemohou zpětně v závěru roku 

změnit.  

Nový požadavek MF ČR budeme provozovatelům lékáren bez prodlení tlumočit, tak aby 

v nadcházejícím 1. čtvrtletí 2013 mohli Vašim požadavkům vyhovět – tj. krom běžného 

vykazování odpadu v kg, vykazovat ještě cenu za 1 km svozu. 

 

Dále je třeba zdůraznit, že Královéhradecký kraj má na svém území, na rozdíl od ostatních 

krajů, pouze jednu spalovnu, oprávněnou podle Ministerstva zdravotnictví ČR odstraňovat 

nepoužitelná humánní léčiva, která má omezenou kapacitu a sama nezajišťuje svoz 

nebezpečného odpadu.  

 

Podle ustanovení § 89 odst. 2) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Nepoužitelná léčiva odevzdaná 

fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Náklady vzniklé lékárně 

s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 a s jejich 

odstraněním těmito osobami hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.  
 

K provedení výše vedeného zákona byl vydán Metodický postup čj. 12/68 533/2009 124 

s platností od 13.10.2009. 

 

Ani výše uvedený zákon, ani prováděcí vyhláška nespecifikuje způsob dokládání nákladů či 

cenu, která má být provozovatelům lékáren proplacena. Královéhradecký kraj nezajišťuje pro 

své provozovatele lékáren likvidaci nepoužitelných léčiv, proto ani nemůže novým 

výběrovým řízením cenu ovlivnit.  
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Krajské úřady jsou v tomto případě pouze prostředníky a jistě tuto agendu chtějí vykonávat 

svědomitě. Prosíme tedy o sdělení, podle jakých zákonných norem máme vůči jednotlivým 

provozovatelům lékáren postupovat a jakým zákonným způsobem můžeme jejich 

vyúčtovanou maximální cenu stanovit.  

 

Dále Vás žádáme o zaslání Vámi zjištěných průměrných cen za likvidaci nepoužitelných léčiv 

v jednotlivých krajích. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Ludmila Bášová 

vedoucí odboru zdravotní  

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 


		2012-12-17T06:30:10+0000
	Bášová Ľudmila Ing.
	Konverze dokumentu




