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Vážený pane poslanče,

upřednostnění ochrany osobních údajů před ochranou obyvatelstva před možným 

zneužíváním některých léčiv pro výrobu drog je předmětem intenzivní odborné 

diskuse, jež vedla SÚKL a MZ ČR ke zpracování novely zákona o léčivech 

s maximálním zřetelem na výtky ÚOOÚ vůči schválené koncepci a v souladu s ní 

realizovaného centrálního úložiště dat na SÚKL. 

Jsem přesvědčen, že jak SÚKL, tak MZ ČR věnovaly přípravě novely pozornost 

hodnou problému, na který ÚOOÚ upozornil. V zájmu občanů ČR, a zejména 

s ohledem na předcházení rizikovým dopadům zneužívání volně prodejných léků, 

představuje navrhovaná novela zákona rovnováhu mezi liberálním přístupem 

k ochraně osobních údajů a nezbytnými opatřeními k ochraně zdraví. 

Vaším včasným souhlasným stanoviskem s novelou zákona o léčivech předejdete 

rizikovým dopadům zneužívání volně prodejných léků a zajistíte vyšší bezpečnost 

pacientů při výskytu nežádoucích účinků. Pomůžete snížit rizika spojená s výskytem 

padělků léků v legálním dodavatelském řetězci, umožníte odhalení nekalých praktik 

při předepisování a výdeji léčiv a zabráníte zneužívání receptů s modrým pruhem 

na omamné a psychotropní látky. Přijetím novely rovněž umožníte Vládě ČR 

neprodleně přijmout opatření proti nelegálnímu šíření buprenorfinových léků z ČR, 

ke kterým ji v lednu 2010 písemně vyzval Výbor OSN pro kontrolu narkotik (INCB). 

Naše republika se bohužel stala také cílovou zemí pro padělatele léčiv. Potřeba 

přijetí novely zákona o léčivech v navrhovaném znění je skutečně akutní. Bez Vaší 

podpory novely, o niž Vás prosím, nebude předkládaný recept účinný.
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V souladu s jednacím řádem navrhla Vláda ČR     
sněmovně projednání návrhu zákona tak, 
aby s ním sněmovna mohla vyslovit souhlas 
již v prvém čtení.




