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Organizácia: ZCHFP SR 

Názov materiálu: 
Pripomienky k návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum: 30.07.2019 

 

P. 

č. 

Pripomienka 

obyčajná (O) 

zásadná (Z) 

Číslo 

bodu 

materiál

u 

Čl., §, ods., 

písm. 

 

Text pripomienky 

 

Odôvodnenie 

1.  Z Čl. I 

bod 10 

§ 12 

ods. 3 písm. g) 

Navrhujeme do zákona (§ 2 ) doplniť definíciu 

pojmu „inovatívna liečba“, ktorý je použitý v novo 

navrhovanom písmene g) v § 12 ods. 3. 

Pojem „inovatívna liečba“ nie je v zákone 

nikde definovaný, čo by mohlo spôsobiť 

nevykonateľnosť navrhovaného ustanovenia. 

Navrhujeme preto, aby sa tento pojem 

zadefinoval v § 2 zákona, ktorý obsahuje 

definície pojmov. 

 

2.  Z Čl. I 

bod 42 

§ 23 

ods. 14 písm. 

b) 

Navrhujeme z § 23 ods. 14 vypustiť písmeno b), 

ktoré zakazuje držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti uzatvárať 

zmluvu o poskytnutí finančného obratového bonusu 

podľa osobitného predpisu (Občianskeho 

zákonníka a Obchodného zákonníka). 

Zmluva o poskytnutí finančného obratového 

bonusu je bežnou formou obchodnej zmluvy 

medzi podnikateľmi pri predaji a kúpe tovaru. Z 

takýchto zmlúv vždy benefituje spotrebiteľ vo 

forme nižšej ceny tovarov. V rámci 

farmaceutického priemyslu z takejto zmluvy 

benefituje pacient vo forme nižšej ceny liekov. 

Nerozumieme preto dôvodom, prečo 

ministerstvo navrhuje zavedenie zákazu 

uzatvárania takýchto zmlúv zo strany držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a preto navrhujeme takýto zákaz z 

navrhovanej novely vypustiť. Navyše, 

predmetom podnikania držiteľov povolení na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti sú aj iné 

činnosti ako poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti samotnej. Zánik oprávnenia 

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančného 
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obratového bonusu podľa osobitného predpisu 

predstavuje zásah do ústavného práva držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a jeho zmluvných partnerov 

zaručeného v článku 35 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky. Zákazom slobodne si 

dohadovať výšku kúpnej ceny a zľavy z kúpnej 

ceny sa neodôvodnene zasahuje do tohto 

Ústavou Slovenskej republiky zaručeného 

práva. 

3.  Z Čl. I 

bod 43 

§ 25 

ods. 4 

Navrhujeme do novo navrhnutého znenia § 25 ods. 

4 doplniť za slová „povolený humánny liek“ 

nasledovný text: „podľa § 46“. 

Za účelom zvýšenia právnej istoty navrhujeme 

doplniť legislatívny odkaz na ustanovenie § 46 

zákona upravujúci terapeutické použitie lieku 

povolené ministerstvom. V opačnom prípade by 

mohlo byť terapeutické použitie 

neregistrovaných liekov alebo terapeutické 

použitie registrovaných liekov na 

neregistrovanú indikáciu povolené 

ministerstvom považované za nezákonné, čo by 

mohlo byť ohrozením života a zdravia 

pacientov najmä v rámci onkológie. 

 

4.  Z Čl. I 

bod 51 

§ 60 

ods. 1 

písm. i) body 

9, 10 

Navrhujeme v ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) bod 9 

a 10 doplniť vždy na konci slová „v rozsahu 

stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý vydá ministerstvo“. 

Držiteľ registrácie lieku denne prijíma 

množstvo reklamácii zo strany držiteľov 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a držiteľov povolenia na 

veľkodistribúciu liekov, ktoré sú 

kategorizované ako kvalitatívne, avšak môžu 

byť rôznej kategórie, napríklad poškodený 

tovar pri transporte, zle čitateľný 2D – kód, 

ktorý súvisí s FMD alertami atď. Dané 

reklamácie sú procesne podchytené každým 

držiteľom registrácie lieku a riešia sa interne s 

výrobným miestom. 
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Navrhovaná zmena presne nešpecifikuje, aké 

reklamácie bude držiteľ registrácie povinný 

oznamovať na ŠÚKL. Ak by malo íésť o 

akékoľvek reklamácie, mohlo by to znamenať 

značnú administratívnu záťaž nielen pre 

držiteľov registrácie liekov, ale aj pre samotný 

ŠÚKL, ktorý by tieto hlásenia musel prijímať a 

následne aj spracúvať. 

 

Za účelom jednoznačného pochopenia zámeru 

predkladateľa novely, jednotného výkladu, 

právnej adherencie a v neposlednom rade aj 

právnej istoty držiteľov registrácie liekov 

navrhujeme presne špecifikovať v podzákonnej 

právnej norme vydanej ministerstvom, aké 

reklamácie budú spadať pod oznamovaciu 

povinnosť na ŠÚKL. 

 

5.  Z Čl. I 

bod 52 

§ 60 

ods. 1 písm. 

ac) 

dôvodová 

správa, 

§ 17 ods. 4 

písm. c) 

zákona č. 

363/2011 Z. z. 

V § 60 ods. 1 písm. ac) navrhujeme na konci 

doplniť nasledovný text „najmenej jeden pracovný 

deň pred prijatím objednávky prostredníctvom 

informačného systému na mimoriadne objednávanie 

liekov oznámil ministerstvu zdravotníctva 

nedostupnosť humánneho lieku objednaného podľa 

§ 23 ods. 1 písm. at) a au) a súčasne preukázal 

existenciu okolností hodných osobitného zreteľa, 

ktoré nemohol ovplyvniť svojím konaním a ktoré 

odôvodňujú nedostupnosť humánneho lieku; 

ministerstvo zdravotníctva informáciu o oznámení 

nedostupnosti humánneho lieku zverejní najneskôr 

nasledujúci pracovný deň po prijatí oznámenia na 

svojom webovom sídle,“. 

 

Súčasne navrhujeme do dôvodovej správy k tomuto 

ustanoveniu doplniť nasledovný text: 

Navrhovaným vypustením textu „alebo ak 

prebieha konanie o vyradení humánneho lieku 

objednaného podľa § 23 ods. 1 písm. at) a au) 

zo zoznamu kategorizovaných liekov podľa 

osobitného predpisu,56c)“ by držiteľovi 

registrácie bola odňatá jediná možnosť ochrany 

pred udelením sankcie za nedodanie lieku na 

základe objednávky lekárne realizovanej 

prostredníctvom informačného systému na 

mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL) v 

prípade, ak je jeho liek nedostupný z 

objektívnych dôvodov (t. j. dôvodov mimo 

sféru jeho vplyvu). Účelom navrhovaného 

doplnenia je zabezpečiť, aby v prípade, keď 

nastanú dôvody hodné osobitného zreteľa na 

strane držiteľa registrácie, mal tento možnosť 

ochrany pred uložením sankcie za nedodanie 
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„Na účely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

okolnosti hodné osobitého zreteľa v súvislosti s 

nedostupnosťou liekov zaradených v zozname 

kategorizovaných liekov považujú preukázateľné 

dôvody prerušenia dodávania alebo oneskorenia 

uvedenia humánneho lieku na trh od výrobcu alebo 

držiteľa registrácie humánneho lieku.“ 

 

Ako vyvolanú legislatívnu zmenu navrhujeme v 

§ 17 ods. 4 písm. c) zákona č. 363/2011 Z. z. o 

rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 

základe verejného zdravotného poistenia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na konci nahradiť bodku čiarkou a 

doplniť nové písmeno d) s nasledovným znením: 

„d) liek nebol preukázateľne uhrádzaný na základe 

verejného zdravotného poistenia najmenej šesť po 

sebe nasledujúcich mesiacov od jeho zaradenia do 

zoznamu kategorizovaných liekov.“ 

lieku objednaného prostredníctvom ISMOL-u. 

Aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto 

inštitútu, navrhuje sa, aby oznámenie o výskyte 

objektívnych dôvodov hodných osobitného 

zreteľa bolo realizované vo vzťahu k 

ministerstvu najmenej jeden pracovný deň pred 

prijatím objednávky lekárne prostredníctvom 

ISMOL-u, pričom držiteľ registrácie bude 

povinný vo svojom oznámení aj špecifikovať, o 

aké objektívne dôvody na jeho strane ide. Ak 

by nešlo o objektívne dôvody hodné osobitného 

zreteľa, ministerstvo môže takéto oznámenie 

odmietnuť pre nesplnenie si povinnosti na 

strane držiteľa registrácie preukázať v 

oznámení okolnosti hodné osobitného zreteľa, 

ktoré nemohol ovplyvniť svojím konaním a 

ktoré odôvodňujú nedostupnosť humánneho 

lieku. Navrhuje sa tiež, aby ministerstvo 

zverejnilo takéto oznámenie na svojom 

webovom sídle najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po jeho prijatí, aby lekárne zbytočne 

nerealizovali objednávky takéhoto 

nedostupného lieku prostredníctvom ISMOL-u. 

 

S ohľadom na navrhovanú legislatívnu zmenu 

súčasne navrhujeme v zákone č. 363/2011 Z. z. 

zaviesť ochranu pred fantómovými 

generickými liekmi, ktoré síce do systému 

úhrad vstúpia, ale potom nie sú zo strany 

držiteľa ich registrácie dodávané na slovenský 

trh, čím spôsobujú nedostupnosť liekov 

zaradených do tej istej referenčnej skupiny. 

 

6.  Z Čl. I 

bod 54 

§ 62 

ods. 14 

V novo navrhnutom odseku 14 v § 62 navrhujeme 

za slovami „informáciu v štátnom jazyku“ nahradiť 

Ustanovenie v navrhovanom znení, ktoré je 

systémovo v zákone zaradené medzi povinnosti 
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čiarku bodkou a vypustiť na konci slová „ktorá sa 

musí odovzdať pacientovi pri výdaji tohto lieku.“. 

držiteľa registrácie lieku, je zo strany držiteľa 

registrácie lieku nevykonateľné. 

 

Držiteľ registrácie lieku nevie splniť povinnosť 

odovzdať pacientovi písomnú informáciu v 

štátnom jazyku, nakoľko nemá žiaden dosah na 

výdaj lieku v lekárni, ani na plnenie povinností 

pri výkone práce lekárnika v súvislosti s 

výdajom lieku v lekárni. 

 

7.  Z Čl. I 

bod 87 

§ 138 

ods. 5 písm. 

bx) bod 2 

Navrhujeme vypustiť bod 2 z § 138 ods. 5 písm. bx). S poukázaním na našu pripomienku k § 23 ods. 

14 písm. b) navrhujeme vypustiť z § 138 ods. 5 

písm. bx) bod 2. 

8.  O  § 18 ods. 1 

písm. f) 

zákona č. 

362/2011 Z. z. 

o liekoch a 

zdravotníckych 

pomôckach a o 

zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov 

Doterajšie znenie § 18 ods. 1 písm. f) sa v celom 

rozsahu nahrádza znením: „f) zabezpečiť pre územie, 

na ktorom má povolenú veľkodistribúciu humánnych 

liekov, dodanie liekov, ktoré sú uvedené v zozname 

kategorizovaných liekov, najneskôr počas 

nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky 

od držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti; na požiadanie ministerstva zdravotníctva 

zabezpečiť aj iné lieky v ním určenej lehote,“  

 

Platné znenie § 18 ods. 1 písm. f) ukladá 

držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov 

zabezpečiť dodanie liekov, ktoré sú uvedené v 

zozname kategorizovaných liekov, najneskôr 

do 24 hodín od prijatia objednávky od držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti; na požiadanie ministerstva 

zdravotníctva zabezpečiť aj iné lieky v ním 

určenej lehote. Ide o lehotu, ktorá je určená na 

štandardnú distribúciu mimo objednávok 

realizovaných prostredníctvom ISMOL. Keďže 

štandardná distribúcia liekov prebieha cez 

pracovné dni, navrhujeme lehotu na dodanie 

liekov, ktoré sú uvedené v zozname 

kategorizovaných liekov, zmeniť na nasledujúci 

pracovný deň od prijatia objednávky. 

9.    § 138 ods. 3 

písm. e) 

zákona č. 

362/2011 Z. z. 

o liekoch a 

Doterajšie znenie § 138 ods. 3 písm. e) sa v celom 

rozsahu nahrádza znením: „e) nezabezpečí pre územie, 

na ktorom má povolenú veľkodistribúciu humánnych 

liekov, dodanie liekov, ktoré sú uvedené v zozname 

kategorizovaných liekov, najneskôr počas 

nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky 

S poukazom na pripomienku k § 18 ods. 1 

písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov navrhujeme definíciu 

iného správneho deliktu porušeniu právnej 
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zdravotníckych 

pomôckach a o 

zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov 

od držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti“  

 

povinnosti zodpovedajúcu. 

10.  O Nad 

rámec 

návrhu 

§ 18 ods. 1 

písm. ad) 

zákona č. 

362/2011 Z. z. 

o liekoch a 

zdravotníckych 

pomôckach a o 

zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov v 

znení 

neskorších 

predpisov 

Doterajšie znenie § 18 ods. 1 písm. ad) sa v celom 

rozsahu nahrádza znením: „ad) dodať humánny liek 

zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorý 

prevzal podľa písmena ac), držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni alebo v nemocničnej lekárni do 48 hodín od 

uskutočnenia objednávky podľa § 23 ods. 1 písm. at) a 

au), pričom tento čas neplynie počas sobôt a dní 

pracovného pokoja alebo na základe žiadosti držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

uvedenej v objednávke podľa § 23 ods. 1 písm. at) 

a au)  v skoršej lehote; táto lehota nesmie byť kratšia 

ako 72 hodín od uskutočnenia objednávky podľa § 23 

ods. 1 písm. at) a au;“ 

 

Platná úprava stanovuje povinnosť držiteľovi 

povolenia na veľkodistribúciu liekov 

(veľkodistribútor), dodať humánny liek 

zaradený v zozname kategorizovaných liekov 

objednaný prostredníctvom ISMOL držiteľovi 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v 

nemocničnej lekárni do 48 hodín od 

uskutočnenia objednávky podľa § 23 ods. 1 

písm. at) a au) zákona alebo ak koniec lehoty 

pripadne na nedeľu, dodať tento liek do 72 

hodín od uskutočnenia objednávky.  

Takto striktne stanovené lehoty prinášajú 

v praxi viaceré problémy (zabezpečenie 

rozvozov liekov, zabezpečenie zamestnancov 

lekární mimo prevádzkového času lekárne - 

väčšinou ide o neefektívne kroky, keďže 

pacient zvyčajne požaduje takto objednaný liek 

až v najbližší pracovný deň), keďže 

nezohľadňujú iné dni pracovného pokoja, resp. 

kumuláciu viacerých voľných dní za sebou.  

V praxi by navrhovaná zmena nepriniesla 

zásadnú zmenu v dostupnosti liekov pacientom, 

keďže by ostala ponechaná súčasná úprava 

(nedeľa) ale zároveň by sa možnosť 

neskoršieho dodania rozšírila napríklad na 

prípad, keď 24. december pripadne na stredu, 

resp. pondelok. V tom prípade by sa dodanie 

počas dní pracovného pokoja uskutočnilo 
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skutočne iba v prípade reálnej potreby pacienta. 

 

 

11.  O Nad 

rámec 

návrhu 

§ 138 ods. 3 

písm. aj) 

zákona č. 

362/2011 Z. z. 

o liekoch a 

zdravotníckych 

pomôckach a o 

zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov v 

znení 

neskorších 

predpisov 

Doterajšie znenie § 138 ods. 3 písm. aj) sa v celom 

rozsahu nahrádza znením: „aj) nedodá humánny liek 

zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorý 

prevzal podľa § 18 ods. 1 písm. ac), držiteľovi 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo 

verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni v lehote 

do 48 hodín od uskutočnenia objednávky podľa § 23 

ods. 1 písm. at) a au), pričom tento čas neplynie počas 

sobôt a dní pracovného pokoja, alebo na základe 

žiadosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej 

lekárni uvedenej v objednávke podľa § 23 ods. 1 písm. 

at) a au) v skoršej lehote; táto lehota nesmie byť 

kratšia ako 72 hodín od uskutočnenia objednávky 

podľa § 23 ods. 1 písm. at) a au);“   

 

S poukazom na pripomienku k § 18 ods. 1 

písm. ad) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov navrhujeme definíciu 

iného správneho deliktu porušeniu právnej 

povinnosti zodpovedajúcu. 

12.  Z Čl. I bod 

21 

§ 20 ods. 14 

písm. b) 

Navrhujeme z § 20 ods. 14 vypustiť písm. b), ktoré 

definuje, že lekárenskou starostlivosťou nie sú dodávky 

liekov od držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľovi 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo 

verejnej     lekárni v počte väčšom ako päť balení 

a zároveň navrhujeme v § 20 doplniť novým odsekom 

15 s nasledovným znením: „15. Lekárenskou 

starostlivosťou nie sú dodávky humánnych liekov 

zaradených v zozname kategorizovaných liekov od 

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľovi povolenia 

na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej     

lekárni v počte väčšom ako päť balení za kalendárny 

mesiac.“ 

Podľa dôvodovej správy k novelizačnému bodu 

21 návrhu, navrhovaná právna úprava má 

predstavovať ďalšie opatrenie na zabránenie 

reexportu kategorizovaných liekov. S ohľadom 

na uvedené navrhujeme, aby lekárenskou 

starostlivosťou neboli dodávky humánnych 

liekov zaradených v zozname kategorizovaných 

liekov od držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 

držiteľovi povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej     lekárni 

v počte väčšom ako päť balení za kalendárny 

mesiac. 
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13.  Z Čl. I bod 

41 

§ 23 ods. 1 

písm. ba) 

Navrhované znenie § 23 ods. 1 písm. ba) navrhujeme 

nahradiť znením: „ba)  evidenciu humánnych liekov  

zaradených v zozname kategorizovaných liekov 

sprístupniť orgánom štátnej správy na úseku humánnej 

farmácie na požiadanie tak, aby orgán štátnej správy 

na úseku humánnej farmácie mohol účinne 

skontrolovať správnosť predpisovania, výdaja, predaja 

a dodania humánnych liekov  zaradených v zozname 

kategorizovaných liekov; na požiadanie sprístupniť 

orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie 

všetky doklady o nadobudnutí humánnych liekov  

zaradených v zozname kategorizovaných liekov a 

doklady o výdaji, predaji a dodaní humánnych liekov  

zaradených v zozname kategorizovaných liekov a 

súčasne umožniť kontrolu skladových zásob, údaje o 

počtoch všetkých vydaných, predaných a dodaných 

humánnych liekov  zaradených v zozname 

kategorizovaných liekov v kontrolovanom období,“ 

 

Podľa dôvodovej správy k novelizačnému bodu 

41 návrhu, navrhovaná právna úprava má 

predstavovať nástroj kontroly reexportu 

kategorizovaných liekov. S ohľadom na 

uvedené navrhujeme, aby v súvislosti 

s kontrolou reexportu kategorizovaných liekov 

bola orgánom štátnej správy na úseku humánnej 

farmácie sprístupňovaná evidencia vzťahujúca 

sa výlučne na  humánne lieky  zaradené v 

zozname kategorizovaných liekov. 

14.  Z Čl. I bod 

41 

§ 23 ods. 1 

písm. bd) 

V § 23 ods. 1 písm. bd) sa na konci dopĺňajú slová 

„podľa druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej 

starostlivosti“ 

Navrhované zohľadňuje skutočnosť špecifík 

činností poskytovateľov lekárenskej 

starostlivosti, ktoré sú závislé od druhu 

poskytovanej lekárenskej starostlivosti 

diferencovanej podľa toho, či sa jedná o 

nemocničnú lekáreň, verejnú lekáreň 

alebo pobočku verejnej lekárne, kedy napr. 

povinnosť existencie oddelenia prípravy 

sterilných humánnych liekov v prípade verejnej 

lekárne nie je daná a teda ani nemôže byť daná 

povinnosť individuálnej prípravy sterilných 

liekov. 
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15.  Z Čl. I bod 

42 

§ 23 ods.  14 

písm. a) 

V § 23 ods. 14 písm. a) sa za slovo „vecí“  vkladajú 

slová „predmetom ktorej je opatrovanie humánneho 

lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov“ 

Podľa dôvodovej správy k novelizačnému bodu 

42 návrhu, navrhovaná právna úprava má 

predstavovať ďalšie opatrenie na zabránenie 

reexportu kategorizovaných liekov. S ohľadom 

na uvedené a zároveň pri zohľadnení 

skutočnosti, že predmetom podnikania 

držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti sú aj iné činnosti ako 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

samotnej, aby sa obmedzenie oprávnenia 

uzatvoriť zmluvu o uložení vecí vzťahovalo 

výlučne na humánne lieky zaradené v zozname 

kategorizovaných liekov 

16.  Z Čl. I bod 

42 

§ 23 ods.  15  Navrhujeme vypustiť z § 23 ods. 15 nasledovné slová 

„internou výdajkou“ a „; tento zákaz sa vzťahuje aj na 

subjekty, ktoré majú rovnaké IČO“. 

Navrhovaným znením sa zakazuje  držiteľovi 

povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti internou výdajkou uložiť liek 

zaradený v zozname kategorizovaných liekov u 

iného držiteľa povolenia na zaobchádzanie s 

liekmi; tento zákaz sa má vzťahovať aj na 

„subjekty, ktoré majú rovnaké IČO.“  

Podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 

právnych predpisov a o Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, právny predpis musí byť 

terminologicky správny, presný a všeobecne 

zrozumiteľný. Vzhľadom na právnu 

neexistenciu pojmu „interná výdajka“ a 

zmätočnosť slovného spojenia „subjekty, ktoré 

majú rovnaké IČO“, navrhujeme tento text 

vypustiť § 23 ods.  15. 

17.  Z Čl. I bod 

72 

V § 125 ods. 7 

písm. a) prvý 

bod 

Novelizačný bod 72 novelizuje neexistujúce 

ustanovenie § 125, ktorý pozostáva len z piatich 

odsekov. Máme za to, že predkladateľ mal v úmysle 

novelizovať § 125 ods. 5 písm. a) prvý bod. 

Novelizačný bod 72 novelizuje neexistujúce 

ustanovenie § 125, ktorý pozostáva nie zo 

siedmych ale z piatich odsekov. Máme za to, že 

predkladateľ mal v úmysle novelizovať § 125 
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V navrhovanom texte navrhujeme slová „§ 125 ods. 7 

písm. a) prvý bod“ nahradiť slovami § 125 ods. 5 písm. 

a) prvý bod“ a vypustiť slová „osôb, ktoré 

zaobchádzajú s liekmi 

 

 

 

ods. 5 písm. a) prvý bod. 

Podľa dôvodovej správy k novelizačnému bodu 

72 návrhu, navrhovanou právnou úpravou sa 

spresňuje oprávnenie pre osoby vykonávajúce 

štátny dozor, aby mali možnosť vstupovať aj do 

objektov fyzických a právnických osôb, 

u ktorých je podozrenie, že zaobchádzajú 

s liekmi a zdravotníckymi pomôckami bez 

povolenia. 

Aby bol dosiahnutý novelou sledovaný účel, 

navrhujeme neeliminovať okruh objektov, do 

ktorých majú osoby, ktoré vykonávajú štátny 

dozor právo vstupu pri výkone činnosti len na 

objekty osôb, ktoré zaobchádzajú s liekmi, ale 

na akékoľvek objekty, ak existuje dôvodné 

podozrenie, že sa tam nedovolene zaobchádza 

s liekmi, s liečivami alebo so zdravotníckymi 

pomôckami. 

 


