ADVOKÁT Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

ČAK č.ev. 10117

415 01 Teplice, nám. Svobody 1, tel. 417 534 139, 777 971 071
Účet číslo 106 486 83 99/0800

IČ 656 36 325
DIČ CZ7109242833

V Teplicích dne 16. 3. 2011
Městskému soudu v Praze

Žalobkyně:

LEKOS CZ, s.r.o.
IČ 26020441
Tábor, Kpt. Jaroše 2876, 390 03

zastoupena:

Mgr. MUDr. Jaroslavem Maršíkem, advokátem
se sídlem v Teplicích, nám. Svobody 1

žalovaný:

Ministerstvo zdravotnictví
IČ 00024341
Praha 2, Palackého náměstí 4

Žaloba proti rozhodnutí
správního orgánu

Dvojmo
plná moc
soudní poplatek 2.000 Kč bude uhrazen k výzvě na účet soudu
kopie rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
č. j. MZDR33566/2010 ze dne 17. 1. 2011
kopie pokynu LEK-13
kopie pokynu LEK-13 verze 2 včetně definic rozhraní
a přístupových bodů,
kopie stanoviska žalovaného č. j. VP 7/8/09-LEG 9/5/09
kopie poskytnutí informací Ústavem sp. zn. SUKLS57463/2010
ze 17. 3. 2010
kopie rozhodnutí Ústavu o odmítnutí části žádosti
sp. zn. SUKLS57463/2010 ze 17. 3. 2010

I.
Žalobce touto žalobou napadá rozhodnutí žalovaného č. j. MZDR33566/2010 ze dne
17. 1. 2011 (dále jen "rozhodnutí MZd"), kterým bylo rozhodnuto takto:
I. Napadené rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“)
sp. zn. SUKLS7401/2010 ze dne 29. 3. 2010 se v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c)
správního řádu mění v části výroku I) tak, že po provedené změně zní výrok I) takto:
Účastník správního řízení sp. zn. SUKLS7401/2010, společnost LEKOS CZ, s.r.o.,
IČ: 26020441, se sídlem Kpt. Jaroše 2876, 390 03 Tábor, která je provozovatelem
nestátního zdravotnického zařízení lékárny U Nemocnice na téže adrese, se dopustil
správního deliktu dle ustanovení § 103 odst. 9 písm. c) zákona o léčivech, neboť
v období od 1. 11. 2009 do 15. 1. 2010 neposkytoval Ústavu údaje o vydaných
léčivých přípravcích v nestátním zdravotnickém zařízení, lékárně U Nemocnice na
adrese Kpt. Jaroše 2876, 390 03 Tábor, což ukládá ustanovení § 82 odst. 3 písm. d)
zákona o léčivech. Za tento správní delikt se mu v souladu s ustanovením § 107 odst.
1 písm. c) zákona o léčivech ukládá pokuta ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc
korun českých).
Pokuta je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu
Praha 1, č.ú. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148 (bankovní převod) nebo
1149 (poštovní poukázka). Jako variabilní symbol uveďte IČ společnosti.
II. Napadené rozhodnutí Ústavu sp. zn. SUKLS7401/2010 ze dne 29. 3. 2010 se v souladu
s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu ve zbytku potvrzuje.
III. Odvolání proti opravnému rozhodnutí Ústavu ze dne 31. 3. 2010 se v souladu s
ustanovením § 90 odst. 5 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
Rozhodnutí MZd bylo žalobkyni doručeno dne 18. 1. 2011.
Rozhodnutí MZd žalobkyně napadá v celém jeho rozsahu.
Důkaz:

rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR33566/2010
ze dne 17. 1. 2011
rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv sp. zn. SUKLS7401/2010
ze dne 29. 3. 2010
odvoláními žalobkyně ze dne 13. 4. 2010

II.
Rozhodnutím MZd došlo ke změně rozhodnutí Ústavu ze dne 29. 3. 2010 pouze
ohledně výše uložené pokuty. Žalovaný ji snížil z původních 10.000,- Kč na 1.000,- Kč.
V ostatním zůstalo rozhodnutí Ústavu nedotčeno. Dále bylo rozhodnutím MZd potvrzeno
rozhodnutí Ústavu z 31. 3. 2010.
Důkaz:

stejné jako v bodě I

III.
Žalobkyně podala rozsáhlou argumentaci k věci v rámci odůvodnění svého odvolání
ze dne 13. 4. 2010 podaného proti rozhodnutí Ústavu ze dne 29. 3. 2010. Obsah bodů 1 až 44
tohoto odvolání činí svými tvrzeními i v této žalobě:
1.

Napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy a nesprávné.
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2.
Účastník v období od 1. 11. 2009 do 15. 1. 2010 neposkytoval Ústavu údaje o
vydaných léčivých přípravcích ve své lékárně na adrese Tábor, Kpt. Jaroše 2876
(dále jen „lékárna“).
3.
Účastník popírá, že by se jednáním uvedeným pod bodem 2 dopustil
správního deliktu podle jakéhokoliv ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
(dále jen „zákona“ nebo i bez zvláštního označení).
4.
Zákon o léčivech stanoví v § 82 odst. 3 písm. d) toto:
Provozovatelé oprávnění k výdeji podle odst. 2 … jsou povinenni poskytovat Ústavu
údaje o vydaných léčivých přípravcích; rozsah údajů a způsob jejich poskytování
formou hlášení zveřejní Ústav ve svém informačním prostředku.
5.
Formulace zákonného ustanovení sama vylučuje možnost plnění povinnosti
provozovatele poskytovat údaje o vydaných léčivých přípravcích, když ji podmiňuje
zveřejněním rozsahu údajů a způsobu jejich poskytování formou hlášení.
Zákonné ustanovení zmocňuje Ústav pouze ke zveřejnění rozsahu údajů a
způsobu jejich poskytování. Ústav není zmocněn rozsah údajů ani způsob
poskytování stanovit. Zákon pravomoc ke stanovení těchto podmínek poskytování
údajů nesvěřil nikomu. Ústav tak byl pouze pověřen zveřejněním určitých informací,
aniž by zákon současně stanovil zdroj těchto informací. Zmocnění Ústavu
k rozhodnutí o určení rozsahu údajů a způsobu jejich poskytování ze zákona neplyne.
Povinnost provozovatele poskytovat Ústavu údaje je tak závislá na splnění
nemožné podmínky a vylučuje deliktní odpovědnost za neposkytování údajů o
vydaných léčivých přípravcích.
6.
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 5 a na to, že se závěry v něm
uvedenými Ústav neřídí, vycházejí další části tohoto odůvodnění z toho, že Ústav
zákonné ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) vykládá tak, že zmocnění ke zveřejnění
považuje za zmocnění ke stanovení.
7.
Základní otázkou pro správnost napadeného rozhodnutí je závaznost
informace, kterou Ústav o rozsahu údajů a způsobu jejich poskytování zveřejní ve
svém informačním prostředku. Ústav v této souvislosti vydal pokyn LEK-13, který
následně doznal změn ve svých verzích 1 a 2. Ústav o tomto svém postupně
měněném pokynu tvrdí, že jde o prováděcí předpis k zákonu se všemi právními
důsledky z toho plynoucími, včetně závaznosti pro adresáty této normy.
8.
Pokyn Ústavu LEK-13 verze 2, který byl účinný pro období vymezené
v napadeném rozhodnutí, a ani jeho předchozí verze, není prováděcím právním
předpisem k zákonu.
9.
Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR mohou mj. správní úřady na základě a
v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. V § 82
odst. 3 písm. d) chybí zmocnění Ústavu vydat právní předpis. Zmocnění ke
zveřejnění určitých informací v informačním prostředku nelze zaměňovat se
zmocněním k vydání právního předpisu.
10.
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, nabývají právní předpisy platnosti dnem jejich vyhlášení ve
Sbírce zákonů. V odstavci třetím téhož ustanovení je dále stanoveno, že účinnosti
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mohou právní předpisy nabývat nejdříve dnem vyhlášení.
Podle § 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb. se ve Sbírce zákonů
vyhlašují uveřejněním jejich plného znění právní předpisy vydávané mj. ústředními
správními úřady. Zákon o léčivech ani žádný jiný zákon nestanoví, že by měl Ústav
svou zveřejněnou informaci o rozsahu údajů a způsobu jejich poskytování vydávat za
právní předpis, který by měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb. se ve Sbírce zákonů dále
vyhlašují mj. sdělení jiných ústředních správních úřadů o skutečnostech a přijatých
rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon.
Zákon o léčivech ani jiný zákon nestanoví, že by měl Ústav svou zveřejněnou
informaci o rozsahu údajů a způsobu jejich poskytování vydávat za sdělení o
skutečnostech nebo přijatém rozhodnutí, které by mělo být vyhlášeno ve Sbírce
zákonů.
11.
Pokyn LEK-13 není s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 10 právním
předpisem, a proto mu nelze přisuzovat závaznost příslušející právnímu
předpisu a nelze jej považovat za normu, kterou by bylo možné ukládat zvláštní
povinnosti.
12.
Podle nálezu Ústavního soudu zveřejněného pod č. 119/1998 Sb., má Ústavní
soud za to, že podle čl. 78 Ústavy ČR je vláda oprávněna vydávat nařízení
k provedení zákona v jeho mezích, s tím, že nařízení nemůže vybočit ze zákonných
mezí. Tentýž závěr per analogiam platí pro zmocnění ministerstev a jiných správních
úřadů k vydávání právních předpisů podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.
Ústav by se na základě tohoto výkladu musel držet mezí zákona, i kdyby byl
zákonem o léčivech zmocněn k vydání právního předpisu. Tím spíše to platí
v případě, že mu zákon vydání právního předpisu neumožňuje, ale ukládá mu pouze,
aby zveřejnil podmínky pro určitou činnost. Nejen, že tyto podmínky musí být
v naprostém souladu se zákonem, ale navíc těmito podmínkami nemohou být
ukládány žádné povinnosti, které by nebyly výslovně uvedeny v jiných právních
předpisech.
13.
Ústav ve svém pokynu zveřejnil informace o způsobu poskytování údajů o
vydaných léčivých přípravcích, který je nestandardní a nemá žádnou alternativu.
Konkrétně Ústav zveřejnil pro poskytování údajů formu hlášení specifikovaného
rozsahu, které se poskytuje prostřednictvím veřejné datové sítě za použití
zabezpečení virtuální sítě s kryptovaným přenosem dat a zabezpečovacích prvků. Jde
o způsob přenosu dat, který je používán pouze Ústavem a žádným jiným správním
orgánem. Ústav nezveřejnil informaci o tom, že by bylo možné údaje o vydaných
léčivých přípravcích poskytovat jinak.
14.
Ústavem zveřejněný způsob poskytování údajů není v praxi využitelný jinak,
než po splnění celé řady úkonů, jimiž si provozovatel zřídí připojení do informačního
systému Ústavu a mimo jiné přijme VPN router nabízený Ústavem v tzv. dodávce
služeb.
15.
Účastník namítá, že mu žádným právním předpisem není uložena povinnost
zřizovat si připojení k informačnímu systému Ústavu, či přijímat jakoukoli
technologii. S ohledem na výše uvedené mu tuto povinnost nemůže uložit ani Ústav
v samotném pokynu.
16.

Účastník má lékárnu vybavenu v souladu s právními předpisy, tzn. v souladu
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s vyhláškou č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení
zdravotnických zařízení. Toto vybavení mu umožňuje poskytovat v lékárně zdravotní
lékárenskou péči při splnění všech povinností, které ukládá zákon č. 20/1966 Sb., o
péči o zdraví lidu, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, i další právní předpisy.
Do povinného vybavení lékárny podle vyhlášky nepatří výpočetní technika
ani připojení k internetu. Přesto tímto vybavením lékárna k ulehčení některých svých
povinností disponuje.
Účastník je schopen při použití stávajícího vybavení plnit i veškeré své ohlašovací
povinnosti vůči ostatním orgánům státní správy prostřednictvím standardních
komunikačních cest.
Ustanovení § 13 zákona o léčivech, které v odst. 2 písm. a) bod 8 zmocňuje samotný
Ústav k tomu, aby vydal osvědčení, kterým se dokladuje věcná a technická
vybavenost pro činnost lékárny ve vztahu k rozsahu jí vykonávané činnosti
s odkazem na i v odůvodnění citované zákony o péči o zdraví lidu a o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních. Účastník zdůrazňuje, že je držitelem
osvědčení vydaného Ústavem o tom, že jeho lékárna je věcně i technicky vybavena
v souladu s právními předpisy. Pokud potom zákon Ústavu nesvěřil pravomoc
rozšiřovat povinnosti provozovatelů lékáren ohledně vybavení, není možné
účastníkovi vytýkat, že nemá k dispozici vybavení nutné k Ústavem vyžadovanému
přenosu dat.
Účastník by nezpochybňoval svou povinnost pořídit si potřebnou technologii, kdyby
pouze jejím prostřednictvím mohl a musel plnit povinnost ze zákona způsobem
stanoveným v zákoně. V dané věci tomu tak není.
Kdyby byl Ústav ochoten přijímat údaje o vydaných léčivých přípravcích
způsoby, kterými jsou standardně poskytovány informace soukromými subjekty
správním orgánům, účastník by je i přes všechny ostatní námitky vyjma
námitek týkajících se poskytování osobních údajů již mnoho měsíců poskytoval.
17.
Jedním ze zabezpečovacích prvků, které jsou nezbytné pro připojení
k informačnímu systému Ústavu je tzv. VPN router. Router, který SÚKL dle svých
slov nabízí k bezplatné instalaci do lékáren, je router zn. CISCO871-SEC-K9.
V materiálu vydaném Ústavem pod sp. zn. SUKLS57463/2010 ze dne 17. 3. 2010 se
uvádí, že vlastníkem distribuovaných routerů není Ústav, ale společnost
NETPROSYS, s. r. o. Ústav dále nebyl schopen uvést informace o dosažitelnosti,
názvu a ceně obdobného zařízení v České republice, o právním titulu užívání routeru
provozovateli lékáren ani o odpovědnosti za škodu způsobenou routerem nebo na
routeru.
Fakticky je tak jediný možný způsob komunikace s Ústavem za účelem
poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích závislý na tom, zda provozovatel
lékárny přijme hardware konkrétního výrobce od soukromé společnosti
NETPROSYS, s. r. o.
Účastník odmítá převzetí jakékoli technologie, na jejíž výběr nemá žádný vliv
od společnosti, s níž nemá zájem navazovat jakékoliv smluvní vztahy.
Účastník odmítá představu Ústavu, že by mělo být možné jeho pokynem
uložit povinnost provozovateli lékárny používat při provozu lékárny zařízení
konkrétního výrobce dodávané soukromou osobou za nejasných podmínek.
Není možné přistoupit na výklad, podle něhož si Ústav usmyslí, že hlášení o
vydaných léčivých přípravcích bude vyžadovat bizardními způsoby, a účastník je
povinen na tyto způsoby přistoupit jen proto, že mu k tomu Ústav umožní získat
potřebné prostředky.
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18.
Dosud uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že Ústav trpí jistou neschopností
správné interpretace zákona a neúctou k základním zásadám uvedeným v článku 2
Ústavy České republiky, podle nějž státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, přičemž nikdo
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
19.
V souvislosti s poskytováním údajů o vydaných léčivých přípravcích se tyto
interpretační potíže projevily již při vydání pokynu LEK-13 v lednu 2009 a
v následném období, v němž Ústav shromažďoval údaje o vydaných léčivých
přípravcích v centrálním úložišti elektronických receptů a domáhal se jich v rozsahu,
který byl v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
20.
Centrální úložiště elektronických receptů je institut zřízený zákonem o
léčivech, jehož správou je pověřen rovněž Ústav. Je určeno výlučně k nakládání
s elektronickými recepty. Ústav přesto mnoho měsíců využíval toto úložiště ke
shromažďování údajů a tvrdil, že je oprávněn čerpat informace i ze samotných
elektronických receptů. Teprve po rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze
dne 19. 10. 2009 o nevyhovění námitkám Ústavu proti kontrolnímu protokolu ÚOOÚ
ze dne 30. 7. 2009 Ústav vydáním verze 2 pokynu LEK-13 ustoupil od
shromažďování údajů v centrálním úložišti elektronických receptů.
21.
Ústav dále až do rozhodnutí ÚOOÚ z 19. 10. 2009 požadoval v pokynu LEK13 verze 1 řadu osobních a citlivých údajů různých osob a tvrdil, že tak činí v souladu
se zákonem. Na základě rozhodnutí ÚOOÚ bylo Ústavu uloženo neshromažďovat
v centrálním úložišti elektronických receptů osobní a citlivé údaje získané
prostřednictvím hlášení o výdeji léčivých přípravků na základě listinného receptu a
hlášení o výdeji léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením, a již
shromážděné osobní a citlivé údaje zlikvidovat.
ÚOOÚ se nezabýval získáváním údajů z elektronických receptů, protože
Ústav ke dni rozhodování nezprovoznil centrální úložiště elektronických receptů tak,
aby bylo způsobilé k provozu elektronické preskripce. K tomuto zprovoznění nedošlo
ani ke dni podání tohoto odvolání.
22.
Z rozhodnutí ÚOOÚ ze dne 19. 10. 2009 vyplývá i několik skutečností
důležitých pro posouzení správnosti napadeného rozhodnutí.
23.
ÚOOÚ se neztotožnil s námitkami Ústavu, že zpracování osobních a citlivých
údajů je upraveno v zákoně o léčivech, popřípadě, že by byl Ústav oprávněn ve svém
pokynu stanovit rozsah osobních a citlivých údajů nad rámec zákona.
24.
V rozhodnutí ÚOOÚ se výslovně stanoví:
Z pravomoci monitorovat distribuci léčivých přípravků pak rozhodně nelze dovodit
pravomoc k monitorování výdeje a shromažďování osobních a citlivých výdajů
pacientů a osobních údajů lékárníků či lékařů.
25.
Ačkoliv se Ústav odkazuje na to, že v pokynu LEK-13 verze 2 zveřejnil
rozsah údajů a způsob jejich poskytování zcela v souladu s rozhodnutím ÚOOÚ a na
základě jeho požadavků, není tomu tak. V datovém rozhraní hlášení podle pokynu
LEK-13 verze 2, v němž jsou uvedeny jednotlivé položky, jichž se Ústav v rámci
hlášení domáhá, jsou i po rozhodnutí citovaném v bodě 24 stále zahrnuty osobní
údaje předepisujícího lékaře a vydávajícího farmaceuta.
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26.
Ústav se v rámci námitek proti kontrolnímu protokolu ÚOOÚ ze dne
30. 7. 2009 zřekl své odpovědnosti za ochranu osobních údajů v lékárnách jako
správce osobních údajů, k němuž by byl provozovatel lékárny ve vztahu zpracovatele
osobních údajů. Je zřejmé, že ani Ústav nemá na základě účinné právní úpravy jasno
v tom, jak se k nakládání s osobními údaji, jichž se domáhá, postavit. Tato nejasnost
vyplývá z konfliktu mezi příliš široce a nezákonně pojatými představami Ústavu o
svých zákonných pravomocích a skutečným účelem právní úpravy.
27.
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 24 až 26 je pokyn LEK-13 verze
2 nezákonný i s ohledem na rozsah požadovaných údajů, když do něj jsou zahrnuty i
osobní údaje o předepisujícím lékaři a vydávajícím farmaceutovi. Účastník jako
provozovatel lékárny je pak při absenci zákonného zmocnění k nakládání
s těmito osobními údaji vystaven nebezpečí postihu za neplnění svých povinností
vyplývajících mu ze zákona o ochraně osobních údajů.
28.
Účastníkem dosud namítaná nedostatečnost právní úpravy, která objektivně
brání plnění jeho povinnosti poskytovat údaje o vydaných léčivých přípravcích, je
vnímána i Ministerstvem zdravotnictví, které prostřednictvím Vlády ČR předložilo
poslanecké sněmovně návrh novely zákona o léčivech, jímž se snaží do zákona o
léčivech doplnit ustanovení, která by Ústavu umožnila v souladu se zákonem údaje o
vydaných léčivých přípravcích shromažďovat a případně i vymáhat. Nejlépe o tom
svědčí tato část důvodové zprávy:
Navržená právní úprava tedy nezakládá nějakou povinnost novou a pouze tuto
úpravu upřesňuje a blíže rozvádí, aby základní prvky této právní úpravy byly
souhrnně upraveny přímo zákonem a na něj navazujícím prováděcím právním
předpisem a nikoliv pouze v informačním prostředku Ústavu, jako je tomu doposud.
29.
Účastník neposkytoval Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích a
Ústav toto jednání kvalifikoval jako správní delikt. Vzhledem k výše uvedenému
je rozhodnutí Ústavu nesprávné z těchto důvodů:
a) zákon o léčivech pověřil Ústav pouze zveřejněním, nikoli stanovením
podmínek poskytování údajů,
b) pokyn LEK-13 verze 2 není právním předpisem,
c) Ústav není prostřednictvím pokynu LEK-13 verze 2 oprávněn ukládat
povinnosti,
d) účastník není povinen pořídit technologii předepsanou Ústavem pro
poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích,
e) Ústav není oprávněn účastníkovi nařídit přijetí routeru konkrétního
výrobce a konkrétní značky,
f) Ústav není oprávněn účastníkovi nařídit přijetí routeru od soukromé
společnosti,
g) Ústav neumožnil poskytovat údaje běžně dostupným způsobem,
h) Ústav se domáhá osobních údajů předepisujícího lékaře a
vydávajícího farmaceuta bez zákonného zmocnění,
i) účastník není povinen ani oprávněn bez zákonného zmocnění nebo
souhlasu dotčených osob zpracovávat jejich osobní údaje,
j) účastník není povinen zajišťovat souhlas dotčených osob ke
zpracování jejich osobních údajů,
k) rozhodnutí Ústavu by bylo nesprávné, i kdyby byl pravdivý i jen
jediný z výroků uvedených pod písm. a) až j),
l) rozhodnutí Ústavu vychází z kvalifikace jednání účastníka jako
správního deliktu v okamžiku, kdy pro plnění povinnosti účastníka
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k poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích, jejíž neplnění
by bylo možné kvalifikovat jako správní delikt, není účinná právní
úprava dostatečná a samotným jejím autorem je navrhována její
novelizace.
30.
Účastník se k jednotlivým částem odůvodnění napadeného rozhodnutí
vyjadřuje následujícím způsobem. Pro přesnost je vždy kurzívou uvedena citace
z rozhodnutí.
31.
Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedená lékárna provozovaná účastníkem
řízení nebyla v době kontroly připojena k virtuální síti s kryptovaným přenosem dat
vytvořenou Ústavem za účelem zabezpečeného přenosu uvedených dat hlášení.
Dalším šetřením v rámci Ústavu bylo zjištěno, že kontrolovaná lékárna není a nikdy
nebyla k virtuální síti připojena, a tak vzniklo důvodné podezření, že provozovatel
vůbec neplnil povinnost stanovenou provozovatelům lékáren § 82 odst. 3 písm. d)
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Nemohl tak
Ústavu poskytovat údaje o vydávaných léčivých přípravcích.
Ústav tímto potvrzuje, že není možné poskytovat údaje o vydaných léčivých
přípravcích jinak než připojením k virtuální síti s kryptovaným přenosem dat
vytvořené Ústavem.
32.
Zákon o léčivech stanoví, že rozsah údajů a způsob jejich poskytování Ústav
zveřejní ve svém informačním prostředku. Ústav uveřejnil rozsah a způsob
poskytování údajů na svých webových stránkách dne 1. 1. 2009 formou Pokynu
SUKL LEK-13, dne 11. 3. 2009 formou Pokynu SUKL-13 verze 1 a dne 21. 10. 2009
formou Pokynu SUKL LEK-13 verze 2.
Ústav zde správně uvádí, že rozsah údajů a způsob jejich poskytování
„zveřejnil“. Není však zřejmé odkud informace, které zveřejnil, čerpal.
33.
Stanovil pro jejich poskytování formu hlášení specifikovaného rozsahu, které
se poskytuje Ústavu prostřednictvím veřejné datové sítě za použití zabezpečené
virtuální sítě s kryptovaným přenosem dat.
V této části odůvodnění již Ústav vychází z toho, že je ohledně poskytování
údajů oprávněn podmínky „stanovit“. Účastník namítá, že k tomu jej zákon
nezmocňuje.
34.
Účastník řízení se jednání, které naplňuje znaky deliktního jednání
stanoveného zákonem o léčivech, skutečně dopustil. V kontrolním protokolu potvrdil,
že neposkytoval Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích, čímž potvrdil, že se
dopustil správního deliktu.
Účastník si není vědom toho, že by potvrdil, že se dopustil správního deliktu
spočívajícího v porušení povinnosti stanovené v § 82 odst. 3 písm. d). Účastník toliko
připouští, že tuto povinnost neplnil. To však neznamená, že připouští její porušení,
protože porušit tuto povinnost je možné jen tehdy, kdy je možné ji plnit. Vzhledem
k výkladům uvedeným výše a shrnutí v bodě 29 je zřejmé, že povinnost plnit nemohl,
a proto se jejím neplněním nedopustil jejího porušení.
35.
Provozovatel lékárny je na základě ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona o
léčivech povinen poskytovat Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích. Tato jeho
povinnost je založena přímo zákonem. Zákon tak výslovně stanovuje, s ohledem na
flexibilitu takového řešení a potřebu operativně a rychle reagovat na aktuální vývoj
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evropské lékové regulace, že určení rozsahu a způsobu poskytování těchto údajů má
být stanoveno Ústavem.
Žádný ohled na flexibilitu a potřebu operativně a rychle reagovat na aktuální
vývoj evropské lékové regulace nemůže být povýšen nad zákonné hranice pro
stanovování povinností soukromým subjektům. Výklad, který by vágní ustanovení
zákona umožňoval v závislosti na jakýchkoli ohledech interpretovat rozšiřujícím
způsobem na úkor soukromých subjektů, by byl velmi nebezpečný a v rozporu
s principy právního státu.
36.
Pokyn Ústavu má tak podle rozhodnutí zákonodárce faktickou roli
prováděcího předpisu k zákonu se všemi právními důsledky z toho plynoucími,
včetně závaznosti pro adresáty této normy.
Tuto část odůvodnění napadeného rozhodnutí lze považovat za základní
pochybení Ústavu při výkladu zákona, od něhož se odvíjí veškeré další
nesprávnosti. Blíže viz body 4 až 12.
37.
Pokud jde o konkrétní stanovení způsobu poskytování těchto údajů, je zřejmé,
že zákonem založené oprávnění Ústavu stanovit tento způsob v sobě nepochybně
zahrnuje i možnost stanovení elektronického způsobu. Rozhodl-li Ústav v rozsahu
zákonného zmocnění o tom, že způsob poskytování těchto údajů je způsobem
prováděným elektronicky, je tato zákonná povinnost provozovatele lékárny, resp.
způsob jejího konkrétního splnění, v souladu se zákonem specifikována a
provozovatel lékárny stanovený způsob ke splnění zákonné povinnosti musí dodržet.
Ústav stanovil způsob poskytování údajů lékárnou vydávaných léčivých přípravcích
v pokynu LEK-13 vydaného na základě zákonného ustanovení.
Stejné námitky jako v bodě 41. Kromě toho je v této části odůvodnění názorně
předvedeno, jak Ústav dovozuje z nekonkrétního zákonného ustanovení celou
kaskádu povinností provozovatele lékárny.
38.
Zároveň Ústav zajistil bezpečnost a ochranu údajů přenášených veřejnou
datovou sítí dodávkou zabezpečovacích prvků (VPN router je jen jedním z nich). Tyto
zabezpečovací prvky jsou dodávány Ústavem jako služba, která je lékárnám dána
k dispozici. Lékárna si rovněž může takové zařízení sama pořídit na své náklady.
Není-li účastníkovi zákonem uložena povinnost přistoupit na Ústavem zřízený
způsob poskytování údajů, není ani zabezpečení tohoto přenosu dat ničím, co by
povinnost účastníka jakkoli zdůraznilo. Totéž platí o dodávkách zabezpečovacích
prvků Ústavem, k nimž účastník dále odkazuje na bod 17.
39.
V tomto případě je potřebné přihlédnout rovněž ke znění § 83 odst. 1 zákona o
léčivech a § 20 odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu. Dle těchto právních předpisů je
lékárna v zásadě povinna vydat předepsaný léčivý přípravek, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o lékařský předpis listinný či elektronický. Lékárna tedy musí učinit vše
pro to, aby mohla splnit výše uvedenou povinnost, tedy obstarat si takové vybavení
(zejména příslušnou výpočetní techniku), aby byla schopna vydat léčivý přípravek i
na základě elektronického receptu.
K podstatě námitky zaujalo právní názor i Ministerstvo zdravotnictví, a to ve svém
písemném stanovisku čj. 9349/2009 ze dne 13. 3. 2009, když v něm výslovně uvedlo
cit.: „Explicitně uloženou povinnost provozovateli lékárny být vybaven výpočetní
technikou dle našeho názoru v platné legislativě nenajdeme. Avšak máme za to, že je
možné takovou povinnost dovodit výkladem. Ze znění § 83 odst. 1 zák. č. 378/2007
Sb. lze usuzovat, že je provozovatel lékárny povinen vydat předepsaný léčivý
přípravek. Podle našeho názoru je třeba vnímat vydání léku jako povinnost, protože
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zákonodárce při přípravě zákona užil slovo vydá. Třetí osoba přítomného času
obecně legislativně technicky slouží k vyjádření dispozice právní normy (závazného
pravidla chování). Na druhou stranu, lékárna není povinna vydat předepsaný léčivý
přípravek v případech vymezených v odst. 2, 3 a 4 § 83 zák. č. 378/2007 Sb. Jelikož je
dle znění § 83 odst. 1 zák. č. 378/2007 Sb. lékárna v zásadě povinna vydat
předepsaný léčivý přípravek a to bez ohledu na to, zda se jedná o písemný lékařský
předpis či elektronický, je třeba, aby učinila vše proto, aby mohla splnit výše
uvedenou povinnost, tedy obstarat takové vybavení (zejména příslušnou výpočetní
techniku), aby byla schopna vydat lék i na základě elektronického receptu.“.
Tato pasáž odůvodnění se zjevně týká elektronické preskripce, která do
dnešního dne nebyla Ústavem zprovozněna. Vzhledem k předmětu řízení, tj. k deliktu
spočívajícímu v údajném neplnění povinnosti poskytovat údaje o vydaných léčivých
přípravcích, má účastník za to, že tato část odůvodnění se do rozhodnutí dostala
administrativním nedopatřením. Nicméně pokud už je v odůvodnění citován názor
Ministerstva zdravotnictví, lze citovat z jiného jeho stanoviska č. j. VP 7/8/09-LEG
9/5/09 ze dne 30. 1. 2009: Žádný obecně závazný právní předpis tuto povinnost (být
vybaven výpočetní technikou) provozovatelům lékáren přímo neukládá. Z ustanovení
upravujících problematiku tzv. elektronických receptů lze pouze odvodit, že pokud
zavedení elektronického zasílání receptů má být celoplošné, bylo by žádoucí, aby
lékárny byly vybaveny příslušnou technikou. Pokud bylo cílem nové právní úpravy
uložit povinnost provozovatelům lékáren vybavit lékárny potřebnou technikou
umožňující příjem elektronických receptů, bylo to možné učinit, obdobně jako bylo
uloženo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv § 113 odst. 13 zák. č. 378/2007 Sb., o
léčivech zřídit do jednoho roku ode dne účinnost tohoto zákona centrální úložiště
elektronických receptů. Vzhledem k tomu, že se tak zákonnou cestou nestalo, je podle
našeho právního názoru na provozovatelích lékáren, kteří doposud nemají lékárny
vybaveny výpočetní technikou, v jakém časovém horizontu, či vůbec při absenci
takovéto zákonné povinnosti, tak učiní. S tímto názorem se účastník zcela ztotožňuje.
40.
Ústav dále uvádí, že na základě závěrů rozhodnutí Úřadu pro ochranu
osobních údajů ze dne 19. 10. 2009 přistoupil k úpravě LEK-13. Úprava byla
konzultována s Úřadem pro ochranu osobních údajů a LEK-13 verze 2 byla zcela
podřízena závěrům kontrolního protokolu. V současné době pokyn LEK-13 verze 2
není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Úprava pokynu LEK-13 nebyla podřízena závěrům rozhodnutí ÚOOÚ a není
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Blíže viz body 24 až 27.
41.
Ústav má tímto za prokázané, že jednáním účastníka řízení došlo
k porušení povinnosti stanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, čímž se
účastník řízení dopustil správního deliktu uvedeného v § 103 odst. 9 písm. c)
zákona o léčivech.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem považuje účastník tento
závěr za nesprávný a v rozporu se zákonem.
42.
K úvahám Ústavu o důsledcích, které nenahlášení údajů způsobuje, či může
způsobit, shledávaných v znemožňování celé řady povinností uložených Ústavu ze
zákona lze po jejich prostudování s nadsázkou uvést, že na údajích z lékáren zjevně
stojí a padá celá činnost Ústavu. Zdá se, že v minulosti nebyl Ústav schopen dostát
svým základním povinnostem a nakládání s léčivými přípravky tak bylo až do konce
roku 2008 Ústavem nedostatečně ošetřenou oblastí. Činnost Ústavu je zřejmě
narušována vážným způsobem i od počátku roku 2009 dosud, protože se mu stále
nedostává údajů o vydaných léčivých přípravcích z mnoha lékáren. Z odůvodnění
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dále plyne, že neposkytování údajů nemá důsledky pouze pro izolovanou malou
oblast České republiky, ale bude mít vážné dopady na úrovni celé Evropské unie.
Vzhledem k tomu považuje Ústav toto jednání za velice závažné.
Je s podivem, že bezpečnost lékové politiky Ústavu leží tak významnou
měrou na plnění jedné povinnosti, která je v zákoně upravena jedinou, z právního
hlediska velice nedokonalou větou.
Poněkud matoucí je potom konstatování Ústavu, že nebyly zjištěny přímé
negativní dopady předmětného jednání. Je tedy pravděpodobné, že k výše
zmíněnému ohrožení nakládání s léčivy a plnění zákonných povinností Ústavem
nedochází. Je uklidňující, že Ústav v minulosti i nyní funguje, a že tedy i
neposkytování údajů o vydaných léčivých přípravcích z lékárny účastníka plnění
povinností Ústavu nijak nebrání.
Ústav ovšem pochybil, pokud své rozhodnutí o výši sankce opřel o
domněnku, že jednání je velice závažné vzhledem k dalekosáhlým důsledkům, které
vzápětí sám popírá.
43.
Ústav vzal při posuzování závažnosti jednání skutečnost, že účastník provedl
nápravné opatření poté, co s ním bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty,
poskytuje Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích a poskytl údaje i zpětně od
1. 1. 2009. K tomu účastník uvádí, že tak učinil právě jen a pouze pod hrozbou
zahájení správního řízení a uložení pokuty, která vyplynula z informací pracovníků
Ústavu provádějících kontrolu v lékárně účastníka.
44.
I přes rozsáhlé úvahy zabývající se uložením sankce a dopady jednání
účastníka v odůvodnění zcela chybí souvislost mezi těmito úvahami a určení
konkrétní výše pokuty.
Důkaz:

odvoláním žalobkyně ze dne 13. 4. 2010

IV.
Žalobou napadené rozhodnutí MZd se s námitkami žalobkyně vypořádalo nezákonně,
a žalobkyně tak byla zkrácena na svých právech. V dalších bodech žaloby žalobkyně podává
odůvodnění svých závěrů o nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Pro přesnost cituje jeho
jednotlivé pasáže (kurzivou).
V.
Žalovaný se nejdříve zabývá úvahou o spáchání správního deliktu podle § 103 odst. 9
písm. c) zákona o léčivech (dále jen „ZoL“):
Je to tedy samotný zákon o léčivech, který stanoví povinnost poskytovat údaje o vydaných
léčivých přípravcích a odvolatel sám uvedl, že žádné údaje Ústavu neposkytoval, tedy neplnil
povinnost stanovenou v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) uvedeného zákona. Z textu
ustanovení § 103 odst. 9 písm. c) zákona o léčivech vyplývá, že se správního deliktu dopustí
ten, kdo Ústavu neposkytuje údaje o vydaných léčivých přípravcích.
Z uvedeného dle odvolacího orgánu vyplývá, že se odvolatel dopustil správního deliktu,
jehož skutková podstata je uvedena v ustanovení § 103 odst. 9 písm. c) zákona o léčivech.
Odvolatel neposkytoval Ústavu žádné údaje o vydaných léčivých přípravcích, ať už
v rozsahu a způsobem stanoveným Ústavem nebo jiným. Toto odvolatel sám potvrdil, když
uvedl, že Ústavu neposkytoval žádné údaje. Skutečnost, že odvolatel nezasílal Ústavu hlášení
o vydaných léčivých přípravcích, lze doložit i z protokolu o kontrole sp. zn.
sukls227249/2009 ze dne 4. 12. 2009, který je součástí spisové dokumentace.
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Dle odvolacího orgánu nelze souhlasit s názorem odvolatele, že sama formulace zákonného
ustanovení vylučuje možnost plnění povinnosti provozovatele poskytovat údaje o vydaných
léčivých přípravcích, když ji podmiňuje zveřejněním rozsahu a způsobu jejich poskytování
formou hlášení, a tedy odvolatel tuto povinnost plnit nemohl. Vzhledem k výše uvedenému
je skutkovou podstatou už samo neplnění povinnosti uvedené v zákoně, ustanovení § 103
odst. 9 písm. c) zákona o léčivech nestanoví další podmínky, za kterých je neposkytování
údajů o vydaných léčivých přípravcích správním deliktem.
Žalobkyně skutečně potvrzuje, že údaje o vydaných léčivých přípravcích Ústavu
neposkytovala. V žádném případě se ale neztotožňuje se závěrem žalovaného, že lze údaje
poskytovat i jiným než Ústavem zveřejněným způsobem a že se tedy lze zprostit deliktní
odpovědnosti poskytováním těchto údajů jinak, než podle zveřejněných pokynů.
Jestliže zákon stanoví ohlašovací povinnost a současně určí způsob a rozsah jejího plnění,
lze tuto povinnost plnit. Ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) ZoL ale náležitosti rozsahu a
způsobu hlášení neobsahuje. Žalobkyni pak není jasné, co má žalovaný vlastně na mysli,
když naznačuje, že svou povinnost měl plnit i jiným než Ústavem stanoveným způsobem.
Neumí odpovědět na otázku jaké údaje a jak je měla Ústavu poskytovat. Má dokonce za to,
že na takovou otázku ani není povinna vymýšlet odpověď. Trvá na tom, že až do zveřejnění
rozsahu a způsobu poskytování údajů nelze provozovatele lékárny za neposkytování údajů
stíhat, ačkoliv žalovaný hovoří o tom, že deliktní je neposkytování údajů samo o sobě bez
ohledu na zveřejnění informací. Na tomto místě se žalobkyně nevyjadřuje k problematice
„zmocnění“ ke zveřejnění podmínek plnění povinnosti ani k problematice praktického
uchopení tohoto zmocnění Ústavem.
Důkaz:

VI.

stejné jako v bodě I

Žalovaný se s námitkou žalobkyně obsaženou v bodě 5 odvolání vypořádal takto:

Samotná právní úprava, kterou zákonodárce v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona
o léčivech zmocnil Ústav k určení rozsahu a způsobu předávání údajů, není ideální, nicméně
lze smysl této právní normy dovodit výkladem. Odvolací orgán vychází z premisy jednoty
právního řádu a jeho vnitřního souladu. Odvolací orgán proto nesdílí názor odvolatele,
že zmocnění vyplývající z výše citovaného ustanovení neposkytuje oprávnění Ústavu stanovit
rozsah a způsob poskytování údajů. Odvolací orgán je toho názoru, že pokud zákon
ponechává část právní úpravy na správním orgánu a uvádí, že tento správní orgán vydání
předpisu oznámí, a neuvede žádný jiný orgán, který by měl obsah prováděcího právního
předpisu stanovit, vyplývá eo ipso, že je to tento správní orgán, tj. ten, který je dle doslovného
znění zákona příslušný ke zveřejnění, jenž je oprávněn i ke stanovení právní úpravy.
S ohledem na výše uvedené odvolací orgán konstatuje, že je nesprávné se domnívat, že Ústav
má být pouze jakýmsi „zveřejňovatelem“ rozsahu a způsobu poskytování údajů o vydaných
léčivých přípravcích a neměl by možnost, jako správní orgán, který tyto údaje vyžaduje
a zpracovává, ovlivnit samotný rozsah a způsob poskytování uvedených údajů. Nadto lze
konstatovat, že záměrem zákonodárce zcela jistě nebylo upravit pouze formální zveřejnění
rozsahu a způsobu poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích a záměrně opomenout
svěření pravomoci stanovit tento rozsah a způsob. Z věci samotné tudíž vyplývá,
že zákonodárce prostřednictvím zvolené legislativní techniky pověřil Ústav ke stanovení
a zveřejnění požadovaného rozsahu a způsobu poskytování údajů. Proto odvolací orgán
konstatuje, že Ústav postupuje správně, když stanovuje rozsah a způsob poskytování údajů
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o vydaných léčivých přípravcích a zveřejňuje rozsah a způsob poskytování formou pokynu
ve svém informačním prostředku.
Žalovaný uvádí, že právní úprava není ideální, a pokouší se smysl, který jí sám dosazuje,
dovozovat výkladem vycházeje z premisy jednoty právního řádu a jeho vnitřního souladu.
Namísto toho spíše vychází ze snahy vyložit zákon k obrazu svému. Žalobkyně považuje
právní úpravu rovněž za nedokonalou, ale ze zcela jiného důvodu. Ustanovení § 82 odst. 3
písm. d) část věty za druhým středníkem ZoL hovoří zcela jasně: Ústav zveřejní.
Nedokonalost právní úpravy tkví v absenci zmocnění ke stanovení rozsahu a způsobu
poskytování údajů. Takto pojatou formulací není určen žádný orgán, který by byl oprávněn
tyto podmínky stanovit. Tuto vadu zákona nelze zhojit žádným výkladem podobným tomu,
který podává žalovaný. Ze zákona nevyplývá, že by Ústav jako zveřejnitel podmínek byl
současně zmocněn k jejich stanovení. Stejně tak jím mohl být i samotný žalovaný. Jistě i pro
jeho pravomoc by bylo možné najít argumentaci výkladem. Ostatně ani samotný ZoL ve
svých zmocňovacích ustanoveních (§ 114) teorii žalovaného nepotvrzuje, když zmocnění pro
Ústav neobsahuje.
Ani konstatování o nesprávnosti domněnky, že Ústav je jen jakýmsi „zveřejňovatelem“, není
východiskem z nedostatečnosti zákonné úpravy. Žalobkyně setrvává na názoru, že
v legislativní řeči mají slova „stanovit“ a „zveřejnit“ zcela rozdílné významy. Příkladmo lze
uvést znění části odstavce 6 § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:
„Nedojde-li v dohodovacím řízení k výsledku do 90 dnů před skončením příslušného kalendářního
roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy
nebo veřejným zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního
pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.“

nebo v minulosti vícekrát přezkoumávaná úprava cenových rozhodnutí:
§ 10
(1) Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením,
zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace,
úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.
(2) Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém
věstníku, Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační
úřad v Energetickém regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Jejich
vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu 8a . Kraje a obce svá nařízení
zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem 8b . Cenové rozhodnutí nabývá
platnosti dnem uveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti nabývá dnem stanoveným v cenovém
rozhodnutí, nejdříve však dnem uveřejnění.

Zejména z druhého příkladu pak zřetelně vyplývá rozdíl mezi stanovením a zveřejněním.
Zákon o léčivech obsahuje jen poloviční úpravu, která jej ohledně poskytování údajů o
vydaných léčivých přípravcích činí nepoužitelným. Zákon Ústav pověřil pouze zveřejněním
podmínek a opomněl ustanovit orgán, který je stanoví. Ústav tak nemá co zveřejňovat,
provozovatel lékárny nemá co plnit a nelze jej za neplnění trestat.
K poznámce o záměru zákonodárce žalobkyně uvádí, že zákonodárce podle důvodové zprávy
k ZoL neměl tušení o tom, jak v praxi Ústav hodlá své „zmocnění“ uchopit. Rovněž platí, že
záměr zákonodárce nemá žádné účinky, nebyl-li určitým, jasným a srozumitelným způsobem
vtělen do znění zákona.
Důkaz:

stejné jako v bodě I
13

důvodovou zprávou k zákonu č. 378/2007 Sb., kterou nechť předloží žalovaný
VII. Žalovaný dovozuje charakter pokynu LEK-13 verze 2 coby prováděcího právního
předpisu takto:
Ústav tedy splnil povinnost stanovenou mu zákonem o léčivech a zveřejnil rozsah údajů
a způsob jejich poskytování ve svém informačním prostředku, a to ve formě pokynu LEK-13
verze 2. Pokyn Ústavu je na základě uvedeného ustanovení zákona o léčivech a tedy
na základě vůle zákonodárce prováděcím předpisem k zákonu se všemi právními důsledky
z toho plynoucími, včetně závaznosti pro adresáty této právní normy, tedy zákona o léčivech.
Zákon o léčivech přímo explicitně stanoví zveřejnění rozsahu údajů a způsobu jejich
poskytování formou hlášení v informačním prostředku Ústavu, což odvolací správní orgán
vnímá jako speciální právní úpravu k obecné právní úpravě obsažené v zákoně o Sbírce
zákonů, a není tak podle odvolacího orgánu potřeba k platnosti pokynu jeho zveřejnění
ve Sbírce zákonů. Rovněž další znaky pokynu – obecně vyjádřený okruh jeho adresátů
vyplývající z ustanovení § 82 odst. 3 zákona o léčivech a z téhož ustanovení vyplývající
závaznost („dále jsou povinni poskytovat údaje o vydaných léčivých přípravcích“) odůvodňují
závěr, že se jedná o prováděcí právní normu. Co se týče zákonného zmocnění, odvolací orgán
konstatuje, že nevybočuje z ústavního rámce vymezeného ustanovením čl. 79 Ústavy České
republiky, když Ústav je ve spojení s ustanovením § 13 zákona o léčivech nepochybně jiným
správním úřadem ve smyslu citovaného článku Ústavy, a proto není pochyb, že ze samotné
Ústavy mu vyplývá zmocnění vydávat na základě zákona a v jeho mezích právní předpisy.
Ani s těmito závěry se žalobkyně neztotožňuje. Odkazuje přitom na argumentaci uvedenou
v bodě III/8-11. Dodává, že žalovaný se zejména nevypořádal s ustanoveními zákona č.
309/1999 Sb. citovanými v bodě III/10. Tvrzení, že věta „rozsah údajů a způsob jejich
poskytování formou hlášení zveřejní Ústav ve svém informačním prostředku,“ je speciální
úpravou k obecné úpravě obsažené v zákoně o Sbírce zákonů, považuje žalobkyně za
neopodstatněné. Není možné, aby takto vágním způsobem byly rozmělňovány požadavky na
publicitu obecně závazných právních norem stanovené zákonem o Sbírce zákonů. O
problematice zmocnění vyplývajícího ze slova „zveřejní“ bylo již pojednáno v bodě VI.
Pochybnosti ovšem vzbuzuje i pojem „informační prostředek“. Zákon blíže nevysvětluje, co
se tímto pojmem rozumí. Nejsou stanovena žádná pravidla pro jeho vydávání jako je tomu
např. u věstníků ústředních orgánů. Na rozdíl od žalovaného se žalobkyně domnívá, že
zmocnění v § 82 odst. 3 písm. d) ZoL z ústavního rámce vymezeného čl. 79 Ústavy vybočuje.
Žalovaný na podporu svého názoru odkazuje na nález Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 24/99 ze
dne 23. 5. 2000. Podle nálezu Ústavního soudu je sice nutné posuzovat právní normy podle
jejich obsahu a nikoliv podle jejich formy, ale nijak z něj nevyplývá, že by správní orgán
mohl prohlásit za právní normu každý produkt své činnosti, který budí zdání obecné
závaznosti. V dané věci totiž zejména chybí Ústavním soudem vyžadovaná norma
zmocňovací. Nález se zabýval tehdejším zákonným zmocněním vlády k vydání rozhodnutí
podle § 17 odst. 5 z. č. 48/1997 Sb. a rovněž se vyjádřil k charakteru cenových výměrů podle
zákona o cenách. Má-li být z tohoto nálezu vyvozována závaznost pokynu LEK-13, pak je
zejména nutné se seznámit s aktuální zákonnou úpravou právních norem, jimiž se Ústavní
soud zabýval. Dřívější rozhodnutí vlády bylo nahrazeno vyhláškou MZd (viz citace § 17 z. č.
48/1997 Sb. v bodě VI), tedy právním předpisem publikovaným ve sbírce zákonů. Cenové
výměry, nebo lépe řečeno cenová rozhodnutí jsou přijímána zákonem určenými orgány a
zveřejňována v zákonem určených věstnících nebo podle zákonem určených postupů (viz
citace § 10 zákona o cenách v bodě VI). I v těchto případech je tedy jasně stanoveno, kdo
rozhodnutím stanoví povinnosti a jakým způsobem je zajištěna jejich publikace včetně
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souvislosti s účinností rozhodnutí. I z tohoto úhlu pohledu je úprava v ZoL nedostatečná.
Důkaz:

stejné jako v bodě I

VIII. Žalovaný se vyjadřuje i k námitce žalobkyně obsažené v bodě III/28:
Odvolací orgán uvádí, že z odvolatelem citované důvodové zprávy návrhu novely zákona
o léčivech nelze dovodit, že by pokyn LEK-13 verze 2 nebyl pro adresáty závazný. Současná
právní úprava je zavazující tak, jak vyplývá z výše uvedeného, a námitku odvolatele shledává
odvolací orgán nedůvodnou. Nadto odvolací orgán poznamenává, že důvodová zpráva není
součástí právní normy a není pro správní orgán závazná.
Žalobkyně samozřejmě ví, že důvodová zpráva není součástí právní normy. Nicméně je pro ni
zdrojem poznání o úvahách žalovaného. Z novely zákona o léčivech sněmovní tisk č. 1056 V.
volebního období Poslanecké sněmovny ČR a z její důvodové zprávy, jejichž autorem je
právě žalovaný, zřetelně vyplývá, že i on sám považoval za nutné zákonnou úpravu změnit.
Podle názoru žalobkyně není ani tato novela zdařilá. V každém případě měla zcela změnit
znění § 82 odst. 3 písm. d) ZoL a přesunout zmocnění Ústavu do § 39 odst. 3. Žalovaný
považoval tuto novelizaci za natolik zásadní, že se prostřednictvím vlády domáhal jejího
projednání v prvním čtení. I přesto novela nebyla Poslaneckou sněmovnou přijata.
Důkaz:

IX.

sněmovním tiskem č. 1056 V. volebního období PS ČR, který nechť předloží
žalovaný (jinak dostupný na
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1056)

Ke kryptovacímu přenosu dat žalovaný uvádí:

Odvolací orgán znovu konstatuje, že Ústav je zjevně podle již citovaného ustanovení zákona o
léčivech oprávněn stanovit rozsah a způsob poskytování údajů. Ústav tedy může stanovit,
jakou formou má provozovatel lékárny údaje ve formě hlášení předat. Je pravdou,
že kryptovací přenos dat zabezpečenou virtuální sítí není uveden přímo v zákoně o léčivech,
ale sám zákon stanovení způsobu poskytování ponechává na Ústavu.
S odkazem na uvedené výše žalobkyně opakuje, že Ústav nebyl oprávněn stanovit rozsah a
způsob poskytování údajů. Stejně jako v odvolání považuje tuto argumentaci za vyčerpávající.
Vzhledem k tomu, že jak žalovaný tak Ústav vycházejí ve svých odůvodněních
z předpokladu, že zmocnění dáno je, nezbývá žalobkyni, než se zabývat i dalšími
skutečnostmi uváděnými žalovaným. I mezi nimi je řada nesprávných závěrů.
I kdyby ZoL skutečně Ústavu dával zmocnění ke stanovení rozsahu a způsobu poskytování
údajů, byl by jeho pokyn LEK 13 v kterékoliv verzi nezákonný. V tomto bodě žaloby se
žalobkyně drží jen způsobu poskytování údajů, když žalovaný shledává kryptovaný přenos
dat zabezpečenou virtuální sítí za možný.
Žalobkyně se ke způsobu poskytování údajů vyjadřuje již v bodě III/13-17.
Vzhledem k tomu, že hlášení nemůže obsahovat žádné údaje vyžadující zvlášť zabezpečený
přenos, je Ústavem požadovaný přenos zbytečný a neexistuje žádný důvod, který by
opravňoval výjimečnost jeho řešení.
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Veškeré povinnosti soukromých osob, které je nutno plnit komunikací se správními orgány a
které jsou upraveny právními normami všech druhů, jsou, vyjma přezkoumávaného
poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích, beze zbytku upraveny tak, že respektují
standardní komunikační postupy upravené zákonem. Není těžké je shrnout. Se správním
orgánem je možné komunikovat nebo mu doručovat krátkou cestou při jednání,
prostřednictvím podatelny, poštou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem nebo do
datové schránky. Tato škála je zcela dostatečná i pro přenos osobních a citlivých údajů a
vystačí si s ní všechny orgány veřejné moci. Ty jsou přitom povinny respektovat zákonné
úpravy těchto způsobů. Ústav si vybudoval zcela neprůhledný systém s nestandardními
komunikačními cestami a bez zákonného zmocnění vymáhá na provozovatelích lékáren jeho
propojení s vnitřními informačními systémy provozovatelů.
K námitce žalobkyně, že není povinna být vybavena určitým technickým zařízením,
konkrétně Ústavem stanoveným routerem (viz bod III/14-18) žalovaný uvádí:
Odvolací orgán nesouhlasí s odvolatelem a nedomnívá se, že pouze vyhláška o technických a
věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení může stanovit povinnost zabezpečit
si určité technické zařízení. Vyhláška o technických a věcných požadavcích na vybavení
zdravotnických zařízení je prováděcím předpisem k zákonu o péči o zdraví lidu, a zákonu o
zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a stanoví pouze minimální požadavky.
Není tedy prováděcím předpisem k zákonu o léčivech a neobsahuje úpravu technického
vybavení lékáren s ohledem na plnění všech povinností stanovených zákonem o léčivech.
Neexistence právní úpravy spočívající v úpravě technického vybavení v souladu se všemi
ustanoveními zákona o léčivech však neznamená, že by osoby plnící povinnosti stanovené
tímto zákonem nebyly povinny opatřit si technické vybavení potřebné k plnění uvedených
povinností. I jiné zákony mohou stanovit provozovatelům lékáren povinnosti a závěr
odvolatele, že pokud není technicky možný způsob plnění těchto povinností na základě
technického vybavení v souladu s vyhláškou o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, není povinen povinnosti plnit, je absurdní. Pokud zákon
stanoví určitou povinnost, musí povinná osoba zajistit její plnění. Jak uvádí Ústav v bodě 10.
„Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů“ sp. zn. SUKLS57463/2010, které je přílohou odvolání, je možné
připojit i obdobné zařízení s obdobnými parametry a není tedy pravdivé tvrzení, že je možno
plnit povinnost poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích, pouze pokud odebere
zařízení u vybraného dodavatele. Ústav uvádí parametry, které musí zařízení splňovat, tento
požadavek považuje odvolací orgán za legální, jelikož je to nutné, aby byl přenos funkční a
spolehlivý. Tak jak již odvolací orgán konstatoval výše, považuje stanovení způsobu
poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích za legální a nejde tedy o porušení čl. 2
Ústavy, jelikož povinnost poskytovat údaje stanoví zákon a pouze přenáší stanovení způsobu
poskytování údajů na správní orgán.
S tím souvisí i stanovisko č. j. 9349/2009 ze dne 13. 3. 2009 uvedené v napadeném rozhodnutí.
Odvolací orgán konstatuje, že užití vnitřního stanoviska odvolacího orgánu, jež přijal Ústav
za své, avšak které se věci přímo netýká, bylo případné jen, co se týče podpory argumentace v
tom směru, že i když není zákonem stanoveno, že si lékárna musí opatřit výpočetní techniku,
nemá tato okolnost vliv na plnění právním předpisem uložené povinnosti. Odvolatel užil ve
svém odvolání rovněž argumentaci uvedenou ve vnitřním oponentním stanovisku odvolacího
orgánu, č. j. VP 7/8/09-LEG 9/5/09 ze dne 30. 1. 2009. Rovněž toto stanovisko nesouviselo s
prvostupňovým řízením. Odvolacímu orgánu jsou tato stanoviska známá z úřední činnosti.
Odvolací orgán vychází z toho, že nelze argumentovat tak, že pokud právní předpis ukládá
splnění povinnosti a zároveň zvláštní předpis neukládá, aby si subjekt obstaral vybavení
nezbytné pro splnění dané povinnosti, tak danou povinnost není třeba plnit. Takový výklad je
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absurdní. Stanoví-li zákonodárce určitou povinnost a nestanoví-li přitom konkrétní způsob
jejího splnění, nelze dovozovat, že tuto povinnost nejsou její adresáti povinni splnit, když jim
není právní normou výslovně uloženo, že si mají obstarat veškeré prostředky ke splnění takové
povinnosti. Tato konstrukce vychází rovněž z toho, že odpovědnost za jiný správní delikt je
založena na objektivní odpovědnosti, kdy správní orgán zkoumá, zda jednáním či opomenutím
došlo k zákonem předpokládanému porušení povinnosti. Pro posuzování porušení právní
povinnosti je proto základním měřítkem, zda byla povinnost splněna či nikoliv, což ovšem
nevylučuje, aby správní orgán přihlédl k okolnostem bránícím splnění povinnosti povinnou
osobou. V konkrétní věci však povinný subjekt žádnou objektivní okolnost bránící mu ve
splnění povinnosti netvrdí. Tvrzení, že mu žádný právní předpis neukládá povinnost být
vybaven výpočetní technikou, takovým tvrzením není, jedná se toliko o právní názor nikoliv o
skutkové tvrzení. Odvolací orgán zastává názor, že je na osobě, která je povinna poskytovat
údaje o vydaných léčivých přípravcích, zabezpečit plnění této povinnosti způsobem uvedeným
v závazném pokynu LEK-13 verze 2.
K námitce odvolatele, že Ústav mu neumožnil poskytovat údaje běžně dostupným způsobem,
odvolací orgán uvádí, že účastník neposkytoval údaje žádným způsobem a současně neuvedl
žádnou objektivní skutečnost, která by mu v poskytování údajů bránila. Námitku proto
považuje odvolací orgán za nedůvodnou.
K námitkám, že Ústav není oprávněn nařídit odvolateli používat při provozu lékárny zařízení
konkrétního výrobce dodávané soukromou osobou za nejasných podmínek, odvolací orgán
uvádí, že z pokynu LEK – 13 verze 2 nevyplývá takové nařízení. Dále je třeba vzít v úvahu, že
odvolatel neposkytoval údaje vůbec. Odmítnul-li technologii nabízenou Ústavem, mohl splnit
svou povinnost prostřednictvím jiné technologie. Odvolatel však netvrdí nic, z čeho by
odvolací správní orgán dovodil, že vyvinul snahu pokynem stanovenou povinnost splnit.
K tomu žalobkyně namítá:
V přiměřené míře by bylo možné souhlasit s tím, že provozovatel lékárny musí mít určité
vybavení nad rámec vyhlášky o věcném a technickém vybavení. Je nepochybné, že se
neobejde např. bez psacího náčiní, ačkoliv mu vyhláška neukládá je mít. Jenže právě psací
náčiní je dobrým příkladem, na kterém lze ilustrovat nestandardnost požadavků Ústavu.
Zatímco psací náčiní je věcí té nejběžnější a nejobvyklejší potřeby, router CISCO je naopak
něčím zcela výjimečným. V celém ZoL nelze nalézt jedinou povinnost, kterou by
provozovatel lékárny nebyl schopen splnit dokonce i bez výpočetní techniky. I tzv. kusovou
evidenci léčivých přípravků (§ 82 odst. 3 písm. e) a § 83 odst. 5 písm. a) ZoL) není nutné vést
v elektronické podobě. Přesto ji samozřejmě i žalobkyně v této podobě vede. Nikoliv však
proto, že by jí to zákon nebo snad Ústav ukládal. Do tohoto stavu zasáhl Ústav svým
pokynem LEK-13, kterým se domáhá zasílání hlášení o vydaných léčivých přípravcích, které
mu nelze doručit nijak jinak než kryptovaným přenosem prostřednictvím routeru CISCO.
Není pravdou, a žalovaný si měl tuto informaci ověřit, že si provozovatel lékárny mohl pořídit
jiný router, než ten, který za záhadných a právně nejasných okolností distribuuje do lékáren
společnost NETPROSYS, s.r.o. Veškeré známé pokusy o připojení se do databáze SÚKL
prostřednictvím jiných VPN routerů selhaly. Žalobkyně odmítá přijmout přístroj v majetku
jiného soukromého subjektu a propojit jím svou výpočetní techniku databází, jejíž chod není
schopna ověřit nejméně prostřednictvím zákonem jasně stanovených pravidel provozu. Pokud
tak nakonec přeci jen po vykonané kontrole učinila, ustoupila hrozbám Ústavu uložením
vysoké pokuty. Její obava se ukázala jako oprávněná, když v jiných řízeních Ústav uložil za
stejný delikt pokuty ve výši 100.000,- Kč.
Žalobkyně považuje závěr žalovaného, že je povinna se náležitě vybavit k plnění povinností,
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které na ni uvalil Ústav, za značně zkratkovitý. S určitou nadsázkou oponuje námitkou, že by
jistě nebyla povinna podávat hlášení o vydaných léčivých přípravcích vytesané do kamene
nebo dovezené osobně výhradně vozem Jaguar. Již bez nadsázky dodává, že Ústavem
vyžadovaný způsob se bohužel od těchto extrémních cest příliš neliší.
V jiné části napadeného rozhodnutí žalovaný uvádí, že žalobkyně netvrdí žádnou objektivní
okolnost bránící mu ve splnění povinnosti. Žalobkyně však ani necítí potřebu se vyvinit tímto
způsobem. Bylo by to namístě tehdy, kdyby byl postup Ústavu zákonný.
K samotnému pokynu LEK-13 (všech verzí) lze uvést tolik, že absolutně není tím, co si lze
rozumně představit pod zveřejněním rozsahu a způsobu poskytování údajů. Adresát právní
normy obsažené v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) ZoL nemůže očekávat nic jiného, pokud
už odhlédne od námitek výše, než že se z informačního prostředku Ústavu jasnou a
srozumitelnou formou dozví, které údaje a jak zasílat Ústavu. Namísto toho se po přečtení
pokynu nedozví nic, musí dále stáhnout a otevřít velké množství dalších souborů, z nichž je
řada komprimovaných, a z těch potom pracně zjišťovat, co vlastně má být předmětem hlášení.
Všechny tyto údaje jsou dostupné na webových stránkách Ústavu. Žalobkyně považuje za
nezbytné, aby soud sám absolvoval pokus o zjištění toho, kam, jaké a jak by údaje podle
pokynu LEK 13 poskytoval, kdyby byl provozovatelem lékárny. Žalobkyně sama není
schopna z pokynu spolehlivě odvodit rozsah údajů a zcela mimo její chápání je způsob jejich
předávání. Podotýká přitom, že jinak je schopna s úřady komunikovat písemně a dokonce i
elektronicky. To, že v době podání žaloby údaje Ústavu poskytuje, je umožněno pouze tím, že
byla nucena přijmout, a také zaplatit, úpravu svého lékárenského softwaru, protože jedině tak
je schopna, snad, plnit požadavky Ústavu a ochránit se tak před uložením další pokuty.
Nedomnívá se ale, že ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) ZoL zmocnilo Ústav k uvalení
povinnosti, kterou není bez dodavate softwaru, a dokonce ani s ním, alespoň v základních
rysech pochopit. Nemůže být v pořádku, aby hlášení bylo podáváno takto. Nechť soud sám
posoudí legitimitu postupu Ústavu prosazovaného pokynem LEK 13.
Žalobkyně považuje za nezbytné, aby soud k zodpovězení otázek týkajících se technických
vlastností a možností systému Ústavu, kryptovaného přenosu dat, možností využití jiných než
Ústavem zprostředkovaných routerů ustanovil znalce, protože jiný způsob prokázání těchto
skutečností nevidí.
Důkaz:

X.

stejné jako v bodě I
pokynem LEK 13 všechny verze, dostupné v informačním prostředku Ústavu
stanoviskem žalovaného č. j. VP 7/8/09-LEG 9/5/09
poskytnutím informací Ústavem sp. zn. SUKLS57463/2010 ze 17. 3. 2010
rozhodnutím Ústavu o odmítnutí části žádosti sp. zn. SUKLS57463/2010
ze 17. 3. 2010
znaleckým posudkem z oboru kybernetiky
rozhodnutím Ústavu sp. zn. Sukls7425/2010 ze dne 18. 3. 2010 o uložení
pokuty 100.000 Kč, které nechť předloží Ústav

Žalovaný se dotýká rovněž otázky rozsahu údajů, i když jen pokud jde o údaje osobní:

Odvolací orgán musí odmítnout námitky odvolatele týkající se tvrzeného rozporu pokynu LEK
– 13 verze 2 se zákonem o ochraně osobních údajů jako nedůvodné, neboť ke stanovení
rozsahu poskytovaných údajů je Ústav zmocněn zákonem.
K námitce odvolatele týkající se nemožnosti zpracovávat osobní údaje třetích osob bez
zákonného zmocnění či jejich souhlasu a absenci povinnosti tento souhlas zajišťovat, odvolací
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orgán konstatuje, že právní úprava vyplývající z ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tvrzenou nemožnost
vylučuje. Z tohoto důvodu jsou tyto námitky nedůvodné.
Závěrem tohoto článku rozhodnutí odvolací správní orgán připomíná, že v zákoně o léčivech
je jednoznačně deklarován veřejný zájem na ochraně života a zdraví osob spočívající v možné
kontrole vydávaných léčivých přípravků, resp. údajů o těchto přípravcích, farmakovigilanci, a
neshledává, co by z objektivního hlediska mohlo odvolateli bránit v plnění uvedených
zákonných povinností.
Žalobkyně může opět jen odkázat na svá tvrzení v bodě III. Musí však zdůraznit, že v otázce
názoru na vyžadování osobních údajů pokynem LEK 13 již byl Ústav poučen Úřadem na
ochranu osobních údajů o vadnosti svých požadavků. Žalovaný přesto své rozhodnutí
odůvodňuje, jakoby rozhodnutí ÚOOÚ neexistovalo. Na druhou stranu je nutno připustit, že
zatímco v trestaném období pokyn LEK-13 verze 2 nezákonně vyžadoval na provozovatelích
lékáren osobní údaj o vydávajícím lékárníkovi a o předepisujícím lékaři, s účinností od
1. 3. 2011 byl pokynem LEK-13 verze 3 údaj o vydávajícím lékárníkovi vypuštěn.
Žalovaný ve své argumentaci nepřihlíží ani k tomu, že má-li být jakýkoliv orgán veřejné moci
oprávněn zpracovávat osobní a citlivé údaje, je vždy nutné, aby byly tyto údaje výslovně
uvedeny již ve znění zákona. V žádném případě nemůže stačit obecný zákonný odkaz na
určení rozsahu těchto údajů samotným správním orgánem, jako se o to pokouší Ústav.
V oblasti zdravotnictví lze namátkou zmínit uvedení rozsahu osobních údajů v § 40 zákona č
48/1997 Sb. nebo §§ 67a až 67i zákona č. 20/1966 Sb.
Důkaz:

rozhodnutím ÚOOÚ zn. INSP2-0277/09-62 z 19. 10. 2009 a
rozhodnutím ÚOOÚ zn. INSP2-0277/09-63 z 19. 10. 2009, která nechť
předloží Ústav

XI.
Obecně má žalobkyně za to, že pokud jí jako provozovatelce lékárny ZoL a vyhláška o
správné lékárenské praxi ukládá povinnost evidovat léčivé přípravky takto:
evidenci skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků uvedených v § 75 odst. 1 písm.
a) a b) po jednotlivých položkách umožňující rozlišit lékovou formu, množství léčivé látky
obsažené v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, typ obalu a velikost balení
léčivého přípravku, včetně kódu léčivého přípravku,
pak není možné, aby po ní Ústav ve svém pokynu žádal více údajů, než které je takto povinna
evidovat. Na to pak navazuje další závěr, totiž že k poskytování údajů, které jsou předmětem
povinné evidence, zcela postačí ty nejprostší způsoby doručování. Elektronické zpracování
hlášení by pak žalobkyně uvítala jako podstatné zjednodušení této povinnosti. Nevidí ale
žádnou překážku bránící předávání hlášení na nosiči dat, e-mailem s elektronickým podpisem
nebo do datové schránky. Znovu však připomíná, že ani tyto varianty nejsou za současného
znění zákona vymahatelné. To, co Ústav vyžaduje ve svém pokynu LEK 13, je ve všech
myslitelných ohledech nezákonné a lze říci, že i šikanózní.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žalobkyně navrhuje, aby soud
po provedeném řízení vyhlásil tento

rozsudek:
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Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČRč. j. MZDR33566/2010 ze dne 17. 1. 2011
se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů náhradu nákladů řízení k rukám
Mgr. MUDr. Jaroslava Maršíka, advokáta se sídlem v Teplicích, nám. Svobody 1.
V Teplicích dne 16. 3. 2011

LEKOS CZ, s.r.o.
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