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LÉKY V ORDINACI LÉKAŘE  
Může lékař vydávat pacientovi léky?



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Za jakých okolností může léky vydávat pacientovi přímo 
lékař?

Výdej léků je definován v zákoně o léčivech a podle něj nesmí lékař léky v ordinaci 
vydávat v žádném případě! Může je však používat při poskytování zdravotních služeb.

Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb v ordinaci lékaře 
zahrnuje:

Podání léků pacientovi při poskytování zdravotní péče
Např. aplikace injekce, podání rychle působícího antihypertenziva apod. To 
mohou dělat všichni lékaři.

Vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků
Toto je omezeno pouze na praktické lékaře, dětské praktické lékaře a lékaře 
záchranné služby. Žádní jiní lékaři (např. ambulantní specialisté) vybavovat 
pacienty léky nesmí!

Vybavení pacienta léky v ordinaci lékaře (jen u odborností uvedených výše) je ome-
zeno pouze na akutní a odůvodněné případy.

Lékař může pacientovi poskytnout lék přímo v ordinaci pouze v případě, že:

zdravotní stav pacienta vyžaduje neodkladnou péči (pacient potřebuje 
okamžitě nasadit lék) a současně
je-li lékárna či výdejna léčiv nedostupná, a není tedy možné zajistit výdej 
léku běžným způsobem. 

V takových případech pacient poskytnutý lék nehradí. Lékaři jsou náklady na lék 
i poskytnutou zdravotní péči uhrazeny zdravotní pojišťovnou v rámci proplacení vý-
konu.

V České republice je více než 2 500 lékáren, poskytování léků přímo v ordinaci 
lékaře je proto zákonem omezeno pouze na akutní a odůvodněné případy.
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Úhrada očkování

Výjimku tvoří pouze případy očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění. V takovém případě lékař předem informuje pacienta o ceně za provedení 
očkování, v rámci které je již zahrnuta i hodnota použité vakcíny.

Reklamní vzorky

Poskytování a používání reklamních vzorků v rámci zdravotní péče má jasně stanove-
ná pravidla v zákoně o regulaci reklamy. Reklamní vzorky jsou poskytovány lékařům 
proto, aby se seznámili s léky a získali zkušenosti se zacházením s nimi. Za seznámení 
se s přípravkem lze považovat obeznámení se vzhledem, obsahem, vlastnostmi apli-
kační formy a použitím při poskytování zdravotní péče. Lék poskytovaný pacien-
tovi jako reklamní vzorek musí mít platnou registraci, musí být běžně uváděn 
na trh v ČR a jeho velikost balení musí být rovna nejmenšímu balení, které bylo 
uvedeno na trh. Vzorek musí být dále jasně označen nápisem ”Neprodejný vzorek” 
nebo ”Bezplatný vzorek”.

Lékař poskytované vzorky nehradí, tudíž na ně nesmí požadovat od pacientů 
úhradu.
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Proč by neměl léky vydávat lékař?

Lékař není osobou oprávněnou k výdeji. S výdejem léků je spojena celá řada povin-
ností, které lékař není schopen splnit. Podmínky a způsob výdeje je upraven právními 
předpisy. Lékárenskou péči (výdej léků) mohou poskytovat pouze odborně způsobilí 
zdravotničtí pracovníci – farmaceuti.

Za zacházení s léky nad rámec zákona může být uložena pokuta až do výše 20 mili-
onů korun.

Co má pacient dělat v případě, když mu bude lékař nabízet 
lék v ordinaci?

Pokud se nejedná o případ vybavení pacienta léky v akutních a odůvodněných 
případech, pak by měl pacient vždy trvat na receptu a možnosti vyzvednout si lék  
v lékárně.

Státní ústav pro kontrolu léčiv uvítá jakékoli informace o podobném porušování zá-
kona. Je možné se obrátit na informační středisko: 272 185 333 nebo infs@sukl.cz.


