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1 Úvod 
 

Lékárna není jenom místem, ve kterém se nachází hromadně vyráběné léčivé 

prostředky (HVLP),  jenž se dostanou přímo k pacientovi, ale také je místem, kde 

se soustřeďují chemické látky, přípravky, potřebné k  přípravě individuálně 

připravovaných léčivých prostředků (IPLP), proto je velmi důležitá správná 

manipulace, skladování, uchování a v neposlední řadě také likvidace těchto 

nespotřebovaných, prošlých chemických látek / přípravků, protože i léčivé 

prostředky jsou většinou chemické povahy.1 

Každá z těchto látek má svůj bezpečnostní list, který obsahuje podrobné 

informace o dané látce (vlastnostech, identifikace nebezpečnosti, toxicitě, první 

pomoci, přepravě…). Tento bezpečnostní list je vydán v rámci systému REACH 

(nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky), což je nový systém kontroly chemických látek vyráběných v EU 

a také dovážených do EU. Tento systém by měl zajistit, aby se do roku 2020 

používaly v EU jen ty chemické látky, u kterých jsou známy vlastnosti a to 

způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka. Tyto listy musí 

poskytnout výrobce nebo prodejce, jenž uvádí daný přípravek / látku do oběhu. 

Dle REACH je lékárna povinna tyto listy mít u každé dané látky a jimi se také 

řídit. Podle těchto listů se pak s danou látkou / přípravkem zachází a to od jejího 

příjmu, uskladnění až po konečnou fázi, kterou je i likvidace nespotřebované a 

prošlé látky / přípravku.2  

Ukončením exspirační doby, či znehodnocením nebo jiným poškozením se 

léčivo, chemická látka nebo přípravek stává odpadem.  Je s ní nakládáno dle 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., zařazeno do své kategorie s daným 

katalogovým číslem pro odpad a od této doby je s ním také zacházeno v režimu 

zákona o odpadech.3 

                                                 
 
 
1 Aktuální informace. Místní předpis 
2 REACH -Bezpečnostní listy   
3 Zákon o odpadech   
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Výdej léčivých přípravků (HVLP, IPLP) v lékárně je totiž činností, která je 

podle zákona (č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu)4 považována za poskytování 

zdravotní péče a proto je velmi důležité dodržování právních předpisů a to nejen 

při zacházení, výdeji, ale i skladování a likvidaci veškerých chemických látek / 

přípravků zde se nacházejících. 

Legislativa zabývající se ochranou životního prostředí (tedy v gesci MŽP) 

chápe látku jakožto materiál, rozliší ji na látku účinnou, škodlivou, jedovatou a 

léčivou, kdežto legislativa ochrany zdraví (v gesci MZd) pojímá látku jako směs 

léčivých či pomocných látek, určených k ovlivnění zdraví lidí a zvířat. Legislativa 

týkající se chemických látek a přípravků se prolíná a jimi nastavená terminologie 

je vzájemně nejednotná a proto i orientace v ní je velmi složitá a někdy i 

zavádějící. 

  

                                                 
 
 
4 Zákon o odpadech č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu  
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2 Cíl absolventské práce 
 

2.1 Hlavní cíl 
Cílem mé práce je vypracovat přehled zákonných norem, z pohledu MŽP a 

MZd, které se týkají zacházení s chemickými látkami, přípravky a zhodnotit 

proces zaměřený na likvidaci prošlých surovin, HVLP, IVLP prostředků, 

popřípadě jinak poškozených chemických látek.    

  

2.2 Dílčí cíle 
Navrhnout systém a to zvýšením informovanosti lidí, který by zlepšil 

jejich myšlení a zodpovědnost k  nespotřebovanému a prošlému léčivu.     
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3 Teoretická část 
Vstupem naší země do EU se značně změnily některé doposud používané 

zákonné normy, právní předpisy a vyhlášky, tím vznikl nový problém, jak 

sjednotit dosavadní legislativu a terminologii v ní uplatněnou, aby byla dostupná a 

zároveň zjednodušila některé formulace pro všechny státy EU. Důvodem mělo být 

sjednocení, přesně formulované terminologie a definice pro všechny státy EU, 

zabezpečit a zamezit nesprávné formulaci, definici v jednotlivých státech EU. 

Nastal nesoulad mezi jednotlivými ministerstvy, někteří doslovně překládají 

formulace, legislativa se nesjednotila s praxí a směrnice tedy nevedly k souladu, 

nýbrž naopak. Jednotlivá ministerstva velmi špatně mezi sebou spolupracují a 

každé z nich se řídí svými formulacemi a definicemi. 

Dořešenou částí se staly tedy pouze bezpečnostní listy, kdy každá látka 

(surovina) používaná v EU je dnes opatřena tímto listem, je závazný pro všechny 

dané státy EU a ty jsou povinni se jimi řídit. Bezpečnostní listy mají tedy zamezit 

špatně formulované identifikaci látky (suroviny) a minimalizovat záměny.5 

 

 

3.1 Rozdíly mezi terminologií, definicí jednotlivých 
ministerstev (MŽP, MZd) 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) pojmenovává látku / 

přípravek na chemického, nechemického původu, řadí ji dle nebezpečnosti do 

jednotlivých kategorií a takto s ní zachází od jejího počátku (výroby) až po 

konečnou likvidaci. Takto pojmenované látky / přípravky jsou používány v celém 

průmyslu (chemickém, zemědělském) a stále se s nimi takto zachází a jsou po 

celou dobu nazývány chemickými látkami. 

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZd) používanou látku / přípravek 

pojmenovává surovinou, která je určena k dalšímu zpracování pro přípravu, popř. 

výrobu léčivých prostředků nebo je využívána jako pomocná látka k přípravě, 

                                                 
 
 
5REACH -Bezpečnostní listy   
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výrobě daných léčivých prostředků vydávaných pacientům k jejich 

farmakoterapii. 

Teprve po uplynutí její exspirace, znehodnocení či jiného poškození se daná 

látka stává odpadem a je tedy podle MŽP zařazena dle tabulky odpadů do dané 

kategorie a je s ní takto nakládáno.6  

 

 

     

3.2 MŽP – používaná terminologie, jejích definice a 
vysvětlení 

Chemickou látkou nebo přípravkem můžeme nazvat materiál s konečnou 

chemickou skladbou, popřípadě ji můžeme nazývat látkou účinnou, škodlivou, 

léčivou, jedovatou, nebo ji můžeme také nazvat jako chemický prvek a jeho 

sloučeniny v přírodním stavu či získané jakýmkoliv výrobním procesem avšak 

s vyloučením všech rozpouštědel, které by mohly ovlivnit její stabilitu anebo 

složení.7  

          Zákon 356/2003 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů) nenazývá látku / přípravek surovinou, protože pod tímto 

pojmem jsou zařazeny např. některé zemědělské, lesnické produkty, bavlna, 

pigmenty získané z pryskyřice a podobně.8 

 

 

3.2.1 Zákon o chemických látkách 
Zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství práva a 

povinnosti právnických a podnikajících osob. 

 

Zákon se však nevztahuje na léčiva9 (řídí se zákonem č. 378/2008 Sb. o 

léčivech, ve znění pozdějších předpisů), po ukončení exspirace látky / léčiva však 

                                                 
 
 
6Nebezpečné odpady[online]. -odpady-ze-zdravotnictvi   
7Aktuální informace. Místní předpis   
8Sbírka zákonů [online] 
9 Dokument. Katalog odpadů č. 378/2008 Sb.o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 
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zařazuje prošlá, nespotřebovaná nebo jinak poškozená léčiva do kategorie odpadů 

a přiřazuje jim dané katalogové číslo, tím se léčivo stává nebezpečným odpadem a 

je s ní nakládáno dle chemického zákona o odpadech.10  

MŽP úzce spolupracuje s MZd a provádí hodnocení rizik (konkrétních látek 

uvedených v seznamu) pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a poskytuje 

informace o registrovaných látkách 

 

Citace ze zákona 356/2003 Sb., o chemických přípravcích a změně některých 

zákonů specifikuje například: 

- obecná ustanovení 

- registraci 

- balení, označování a bezpečnostní list 

- hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí 

- uvádění daných látek a přípravků na trh, do oběhu 

- vývoz a dovoz nebezpečných látek a nebezpečných přípravků 

- výkon státní správy 

- sankce a nápravná opatření 

 

Nebezpečnou látkou a přípravkem označujeme látky vykazující jednu nebo 

více nebezpečných vlastností shrnuté v  tomto zákoně (př. výbušné, hořlavé, 

karcinogenní, nebezpečné člověku nebo životnímu prostředí)11  

 

 

          Označování, balení látek / přípravků  

          (zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, hlava IV, § 19) 

 

 

         Osoba (§2 odst. 5), jenž uvádí na trh nebo do oběhu přípravky, je povinna je 

řádně označit a zařadit do dané kategorie, opatřit obalem (týká se i uzávěrů) 

                                                 
 
 
10 Nebezpečné odpady[online].   
11 Dokument. Katalog odpadů 
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z materiálů, který nikterak nereaguje s obsahem ani daným obalem.  Uzávěry 

musí být konstruovány12   

tak, aby nemohlo docházet k úniku obsahu nejen při manipulaci, ale ani 

skladování. Veškeré obaly musí odolávat i tlaku a deformaci při běžné 

manipulaci. Obaly nesmí být však navrženy nikdy tak, aby uvedly v omyl 

spotřebitele a nedošlo k záměně (př. tvar hračky, potravinový obal), také nesmí 

být použito označení pro léčiva, kosmetické přípravky, potraviny apod.13  

 

 

3.2.2 Zákon o odpadech 
V našem státě byla právní úprava nakládání s odpady vytvořena teprve po roce 

1989 a první zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, nastolil právní režim 

odpadového hospodářství, který se i nadále rozvíjí.14 

Již neplatný zákon č.125/1997 o odpadech se ukázal vstupem do Evropského 

společenství nedostatečný (obsahuje řadu závažných rozdílů a nepřesností s ES). 

Evropské společenství silně klade důraz na omezování vzniku odpadů, využívaní 

a likvidace způsobem, který neohrožuje zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. 

Vyspělé státy EU odpady nesládkují, ale využívají je jako zdroje energie a 

druhotných surovin (př. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko apod.), čím se 

nezvyšuje v těchto zemích množství skládek   

 

 

 Spalováním nebezpečných odpadů se řeší likvidaci pouze částečně, 

protože spalovny nebezpečných odpadů nesporně patří ke zdrojům znečišťovatelů 

ovzduší i přes veškerou vysoce účinnou ochranu, proto je nutné celkové množství 

odpadů (zvlášť nebezpečných) snižovat na co nejpřijatelnější míru. Zvlášť 

nebezpečné odpady nesmí být nikdy skladovány na skládkách, proto jsou na 

                                                 
 
 
12 Dokument. Katalog odpadů 
13 Dokument. Katalog odpadů 
14 Zákon o státní správě v odpadovém hospodářství 
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spalovny kladeny vysoké nároky na snižování emisních limitů, polétavých prachů 

a odsíření.15    

Je přísně zakázáno shromažďovat odpadní látky / chemikálie do nádob od 

potravin nebo tekutin (např. lahve od minerálních vod, octu apod.) z důvodů 

možné záměny s poživatinou a vždy označit katalogovým číslem.16  

 

Nepoužitá léčiva (s prošlou exspirací, nevyhovující jakosti, uchována za 

jiných podmínek než předepsaných, poškozená, nespotřebovaná) musí být 

zneškodněna včetně obalů a to tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví lidí, 

zvířat a životního prostředí. 

Při zneškodňování nepoužitých léčiv se postupuje dle zákona (356/2003 Sb. 

o chemických látkách, dle zákona 74/2006 Sb., o návykových látkách) a provádí ji 

právnické nebo fyzické osoby na základě uděleného souhlasu obce s rozšířenou 

působností. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas vydal, Ministerstvo 

zdravotnictví – jde-li o humánní léčivo, Ministerstvo zemědělství – jde-li 

o veterinární léčivo.  

Zneškodňování nepoužitých návykových látek, přípravků a prekursorů (týká 

se i odpadů je obsahující) v lékárně se řídí zvláštním předpisem č. 378/2007 Sb. a 

zneškodňování se provádí za přítomnosti zástupce úřadu s rozšířenou působností, 

sepíše se zápis a podepíše ho zástupce pověřen tímto úřadem17 

 

 

 

3.3 Ochrana zdraví – zákonné normy, pojmy, definice 
 

           Zákon o léčivech 378/2007 Sb., 

Tento zákon zpracovává příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací: 

                                                 
 
 
15 Dokument. Katalog odpadů 
16 Nebezpečné odpady   
17Sbírka zákonů o léčivech 
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1. výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a likvidaci léčivých 

přípravků / látek 

2. registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých 

přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování 

informací 

3. mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví, 

vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropského společenství 

4. vedení dokumentace o činnostech uvedených v bodě1., 2. 18 

 

 

 

Definice: 

Léčivo 

je léčivá látka nebo směs léčivých látek popřípadě léčivých prostředků a je  

     určena k farmakoterapii lidí nebo zvířat                                                                                                

 

Léčivá látka 

je součástí léčivého přípravku a způsobuje jeho daný účinek. Tento účinek 

můžeme rozdělit na: 

 

                   - farmakologický 

                   - imunologický 

                   - nebo slouží k ovlivnění metabolismu 

          Použité látky mohou být rostlinného, chemického nebo živočišného (i 

lidského – př. krev a její deriváty) původu. Chemické látky převažují, protože je u 

nich dána vždy přesná struktura, kdežto v rostlinných látkách je ovlivněna 

mnohými faktory (podnebím, povětrnostními podmínkami apod.). Tyto látky 

nazýváme drogami 

 

 

 

                                                 
 
 
18Sbírka zákonů o léčivech  
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Léčivý přípravek 

je látka nebo kombinace látek, podávaný lidem nebo zvířatům za účelem 

obnovení nebo upravení jejích fyziologických funkcí a to z pohledu – 

farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku. Léčivý 

prostředek je také podán k preventivnímu či diagnostickému účelu. 

 

 

Léčivý přípravek rozdělujeme na:      

    - hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP), tedy průmyslově vyrobené ve 

velkém množství, jsou označeny svým názvem a specificky balené 

v předepsaných obalech (blistr, sklo, plast, tuba apod.)  

    - individuálně připravované léčivé prostředky (IPLP), připravené v laboratoři 

na základě lékařského předpisu 

          Za léčiva nelze tedy nikdy považovat krmiva (není-li přidána léčivá látka, 

pak se označuje názvem PREMIX), kosmetické, dezinfekční přípravky (nejsou-li 

určeny k ošetření lidského popř. zvířecího organismu). 

   

Léková forma je 

konečná podoba léčivého přípravku (např. tablety, kapky, čípky, injekce aj.) 

 

 

Lék je 

léčivý přípravek / látka v určité lékové formě, určen k podání / použití 

pacientovi19  

 

Vzniku léku 

formulace odborníka na historii farmacie Václava Ruska (Úvod do studia 

farmacie a dějiny farmacie, strana 65)20  

LL ----- LP ---- Lék 

                                                 
 
 
19 RUSEK, V., KUČEROVÁ, M. Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie.   
20 RUSEK, V., KUČEROVÁ, M. Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie. 
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léčivé látky jsou za pomoci technologického procesu a pomocné látky upraveny 

do podoby léčivého prostředku, ten je pak podán pacientovi (k ovlivnění 

zdravotního stavu) a léčivý prostředek se stává lékem 

 

 

Účinnou látkou je 

látka, která je nositelem farmakologického efektu     

           

 

Pomocnou látkou je 

slouží k doplnění léčivé látky do předepsaného obsahu, nesmí nikdy vykazovat 

interakce s léčivou látkou ani nikterak ovlivňovat její dané vlastnosti 

 

 

 

 

Drogou jsou 

sušené části rostlin, výtažky z nich, silice apod., též někdy označována zkratkou 

API (z anglického názvu Aktive Pharmaceuticae Ingrediet 

 

 

Návyková látka je 

někdy též mylně pojmenována „droga“, je to psychotropní droga nebo též značena 

návyková látka, která působí na centrální nervovou soustavu, způsobuje dočasné 

změny (vnímání, chování, vědomí, náladě), u domorodých kmenů využívána též 

k rituálním účelům a léčbě. 

NL dělíme na omamné (OL)  a psychotropní (PsL) 

OL dělíme na přísně omamné - v lékopise příloha 1, (vždy vydávané na lékařský 

předpis s modrým pruhem a uchovávány v tresoru) 

                       běžně omamné (vydané na běžný recept) 

PsL dělíme na přísně psychotropní – v lékopise příloha 5, (vždy vydané na recept 

s modrým pruhem a uchovány v tresoru) 

                       běžné psychotropní 
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Prekursor 

výchozí látka nebo částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt 

 

3.3.1 Evidence a dokumentace návykových látek a přípravků 
 

          Evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků nám stanovuje 

vyhláška 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek21  

Evidence: v lékárně se vedou evidenční záznamy o návykových látkách, včetně 

přípravků s jejich obsahem. Evidenční kniha musí obsahovat tyto záznamy (citace 

§1, náležitost evidence) : 

- název návykové látky nebo přípravku včetně jeho síly, lékové formy a velikosti 

balení 

- pořadové číslo dokladu 

- datum příjmu 

- datum výdeje 

- jméno lékaře, název a\sídlo předepisujícího, jméno a bydliště pacienta při výdeji 

- jednotku množství 

- přijaté množství 

- vydané množství 

a další náležitosti vyjmenované v této vyhlášce (evidence v lékárnách, §. 8)22 

 

 

Dokumentace:  

u návykových látek a přípravků se uchovávají (vedle příslušné dokumentace) 

první průpisy receptů a žádanek s modrým pruhem také první listy receptů 

s modrým pruhem hrazené přípravky pacientem. 

 

                                                 
 
 
21Sbírka zákonů  o evidenci a dokumentaci návykových látek 
22Sbírka zákonů  o evidenci a dokumentaci návykových látek  
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          Dokumentace se uchovává po dobu 5 let a to od pořízení dokumentu nebo 

posledního záznamu v knize. 

      

Od 1. 6. 2009 je zodpovědná osoba (nebo majitel) lékárny povinen předávat 

SÚKLu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu 

návykových látek, přípravků a prekursorů. Od tohoto data musí mít lékárna také 

zvláštní povolení k zacházení s prekursory NL. Povolení vydává Ministerstvo 

zdravotnictví, Odbor Inspektorátu omamných a psychotropních látek. Hlášení se 

podává přednostně elektronickou poštou, pokud lékárna nemá elektronický 

podpis, zasílá hlášení také elektronicky a současně i v písemné podobě na 

vydaném formuláři Ministerstvem zdravotnictví. Krajské veterinární správě tyto 

informace poskytuje lékárna do 10. ledna 23  

 

                                            

   

                                                 
 
 
23Státní ústav pro kontrolu léčiv  
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4 Příjem, skladování a uchovávání surovin a 
léčivých prostředků 

 

          Prvním krokem v lékárně je příjem surovin, obalů, pomocných látek a 

HVLP prostředků, které jsou důkladně zkontrolovány dle šarže, své exspirace, 

danému množství, objemu a síle. HVLP (označeny EAN kódem) prostředky jsou 

pak uchovávány dle pokynů výrobce v regálech, lednicích, trezoru a poté jsou 

vydávány pacientům a to buď na lékařský předpis, nebo volně prodejné. Tyto 

léčivé prostředky nejsou nikterak používány k další výrobě, pokud tak neurčí 

lékař daným předpisem a pacient se řídí exspirací vyraženou na vnějším i vnitřním 

obale léčiva. 

          Suroviny jsou pak uchovávány odděleně dle povahy (inoxia, separanda, 

venena) v laboratoři, popřípadě trezoru, jsou provedeny předepsané zkoušky 

(organoleptické, obsah návykových látek) a poté se skladují na místech k tomu 

určených (inoxia volně v policích, separanda odděleně od inoxií, venena 

v tresoru) 

          Prošlé nebo nějak znehodnocené suroviny jsou pak ukládány na 

samostatném místě, řádně označeny a poté se likvidují dle platných předpisů. 

Prošlé suroviny nesmí být nikdy použity k výrobě IPLP 

 

        Místní předpis pro skladování ČSN 269030 Manipulační jednotky. Zásady 

pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, ČSN 269010 Manipulace 

s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček24  

        Skladování v lékárně se řídí také platnými předpisy, které obsahují dané 

pokyny k dodržení bezpečnosti práce a k  ochraně při dané práci. Každý 

zaměstnanec je vždy řádně proškolen a je tedy povinen dbát nejen na vlastní 

bezpečnost, ale také bezpečnost druhých osob pohybujících se v těchto 

prostorách. Osoby, které zde nepracují nebo nejsou k této práci pověřeni, se 

nesmějí v těchto prostorách pohybovat.25   

                                                 
 
 
24 Technické normy  o manipulaci s materiálem 
25 Aktuální informace. Místní předpis   
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          Vždy je také nutné dbát na udržování přístupových cest (nezastavovat 

krabicemi plnými nebo použitými) a k tomu přilehlých uliček mezi jednotlivými 

regály. Každý předmět musí být skladován tak, aby při jeho odběru nedošlo 

k sesuvu, ale zároveň i uskladnit vždy tak aby nedošlo ani k jeho poškození či 

jinému znehodnocení.26  Používané regály je nutné udržovat v bezpečném stavu, 

čistotě a dobrým přístupem pro odběr.27   

          Pro skladování hořlavých kapalin platí ČSN 650201, která nám určuje, že 

v rozbitných obalech (sklo) lze skladovat pouze hořlaviny v objemu 1 litru. Éter 

jakožto těkavá látka a hořlavina 1. třídy musí být vždy skladována odděleně a to 

v samostatně uzamykatelné skříňce. Ostatní hořlaviny nižších tříd nebezpečnosti 

se skladují v označené skříni avšak pouze do výše 100 litrů celkového objemu. 

Hořlaviny 1. třídy nebezpečnosti se skladují pouze do objemu 50 litrů, celkové 

množství skladovaných hořlavin v lékárně nesmí přesáhnout dle dané normy 250 

litrů celkového objemu hořlavin všech tříd.28   

 

 

          Skladování nebezpečných látek a přípravků se řídí speciálním předpisem, 

který vypracovává osoba s odbornou způsobilostí (dle par 44a, odstavce 1 zákona 

č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví)29 a tyto prostory jsou vždy 

zabezpečeny proti vloupání. Klíč od těchto prostor musí být vždy uchován 

odděleně od klíčů ostatních místností a je vydán pouze osobám k tomu 

určených.30  

Takto uchováváme také omamné a psychotropní látky / přípravky, které se 

ukládají samostatně v uzamykatelném trezoru a nakládání s těmito látkami se řídí 

zákonem č. 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách 31   

 

 

                                                 
 
 
26 Technické normy  o manipulaci s materiálem 
27 Aktuální informace. Místní předpis   
28 Technické normy  o skladování hořlavin 
29 Sbírka zákonů  o ochraně veřejného zdraví 
30 Technické normy  o skladování nebezpečných látek 
31 Sbírka zákonů o návykových látkách 
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5 Praktická část 
 

Úvod 

Svou prací jsem chtěla poukázat na velmi složitou legislativu a problematiku z  

pohledu lékárny (ze strany za „tárou“) a jejích zaměstnanců, hlavně požadavky 

kladené na magistry, farmaceutické asistenty a laboranty. Stále ještě mnoho 

pacientů považuje lékárnu za „obchod“ a také jejich jednání se od toho odvíjí, 

proto na zaměstnancích lékárny tedy je, aby se snažily tento pohled lidí změnit. 

Dokázat poskytnout nejenom maximální odbornou péči, ale zároveň i 

informovanost a ochotu naslouchat jejich problémům, stále mít na mysli, že právě 

pacienti se obracejí o informaci, pochopení a porozumění jejích problémů. 

Snažit se poskytnout těmto lidem i více informací o navracení léčiv do lékáren, 

upozornit na nebezpečí, které vyplývá z odhození léčiv do komunálního odpadu 

nebo spláchnutí do toalety. Praktickou částí jsem jenom potvrdila fakt, že stále 

mnoho nespotřebovaných a prošlých léčiv končí na skládkách a v odpadních 

vodách, čímž se zbytečně zatěžuje přírodní prostředí a to nejen pro dnešní dobu, 

ale bohužel i do budoucna pro další generace   

 

 

5.1     Zpětný příjem prošlých léčiv v rámci regionu 
 

           Zpětný příjem prošlých nebo nepoužitých léčiv probíhá v lékárnách dle 

vnitřních předpisů, některé lékárny mají umístěný odpadkový koš (zřetelně 

označený), jiné lékárny pak odebírají od svých pacientů prošlá / nespotřebovaná 

léčiva osobně. Tento odběr se jim mnohem více osvědčil, protože do košů jsou 

odhazovány nezodpovědnými lidmi i komunální odpady, použité jehly, nefunkční 

teploměry.  

Třídění je tedy nemožné a může dojít i k ohrožení pracovníků v lékárně. 

Pravděpodobně by bylo vhodné upravit toto legislativně tak, aby léky byly 

odhazovány do uzavřených kontejnerů (nejlépe v majetku oprávněné osoby, která 

bude následně tento nebezpečný odpad přebírat) a tím se zamezí i přímému styku 

pracovníka lékárny s prošlým léčivem. V momentě, kdy bude léčivo vhozeno do 
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sběrné nádoby, se stává nebezpečným odpadem, tím by se i řešila legislativní 

hranice přechodu léčivého výrobku na nebezpečný odpad. 

 

 

5.2  Množství v jednotlivých lékárnách v regionu, kde žiji 
 

Od ledna 2009 do března 2010 odebrala firma Marius Pedersen v Trutnově 

a přilehlém okolí 1901 kg prošlých, nespotřebovaných nebo jinak poškozených 

léčiv, které předala k likvidaci spalovně. Údaje nejsou přesné, protože některé 

lékárny mají svozy dohodnuty s jinými firmami zabývající se těmito svozy a 

předáním do spaloven. Veškeré informace mně byly poskytnuty firmou Marius 

Pedersen, která zajišťuje tyto svozy v Královéhradeckém kraji. Zhruba 20 % 

lékáren odevzdává své nebezpečné odpady k likvidaci jiným firmám, než firmě 

Marius Pedersen. 

 

 

 

5.2.1 Množství prošlých léčiv 
V následujícím výčtu jsou jednotlivé lékárny v mém regionu, jak ty, které mi data 

poskytly, tak i ty, které nebyly ochotny svá data poskytnout. 

 

Jednotlivé lékárny, které byly zahrnuty do této studie: 

TRUTNOV 

Lékárna Na České            – Lékárny Lloyds s.r.o 

Lékárna Na Horské          – Lékárny Lloyds s.r. 

Lékárna Na Poliklinice     – Lékárny Lloyds s.r.o 

Tyto lékárny nebyly ochotny poskytnout dané informace  

Lékárna NA STRUZE RNDr. Dušan Pochop  odevzdáno   21 kg 

Lékárna U ZLATÉ HVĚZDY Mgr. Václav Herčík   odevzdáno 108 kg  

Lékárna U ANDĚLA STRÁŽCE    odevzdáno 122 kg      

Česká lékárna Dr. Max Trutnov – Kaufland   odevzdáno 110 kg 
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SVOBODA NAD ÚPOU 

Lékárna U ČERNÉHO ORLA Pharm.Dr. Pavel Řádek odevzdáno 238 kg 

 

ŽACLÉŘ 

Rýchorská lékárna      odevzdáno   21 kg 

 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Česká lékárna Dr. Max     odevzdáno 169 kg 

Stará lékárna       odevzdáno 192 kg 

 

HOSTINNÉ  

Lékárna ROSA – Dolní Branná    odevzdáno  56 kg 

Lékárna U zlaté Koruny     odevzdáno  91 kg 

 

VRCHLABÍ 

Lékárna Devětsil      odevzdáno 165 kg 

Poliklinika Vrchlabí      odevzdáno 106 kg 

Lékárna THEA      odevzdáno 113 kg 

 

NOVÁ PAKA 

Lékárna U zlaté číše      odevzdáno 333 kg 

 

 

Z uvedených podkladů je zřetelně znát, jak velká množství léčiv končí ve 

spalovnách a to hlavně nesprávným přístupen pacientů, kteří stále shromažďují 

zbytečně léčiva v domácnosti, aniž by je použili a po exspirační době je odnášejí 

v lepším případě do lékáren k další likvidaci. Lze tedy předpokládat, že ve 

zpětném odběru skončí cca 45 – 55 % nespotřebovaných léčiv, procentuelně se 

toto číslo zvyšuje ve větších městech, kde jsou lidé zodpovědnější a naopak, 

v malých obcích se toto číslo snižuje. Průměrně to tedy činí 132 kg odevzdaných 

léčiv na uvedené lékárny, promítá se zde i skladba obyvatelstva. V tomto 
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množství se tedy neprojeví nezodpovědný přístup těch, jenž léčivo vyhodí do koše 

nebo spláchnou do toalety.  

Do prosince r. 2008 se prováděly svozy z lékáren centrálně firmou Marius 

Pedersen, proto nebylo možno získat podklady pro zpracování množství 

odevzdaných léčiv do spalovny v předešlých letech a tak zhodnotit uvedená 

množství určená k likvidaci v kontaktovaných lékárnách. Veškeré informace 

o zpracovaném množství v tomto regionu poskytli zaměstnanci firmy Marius-

Pedersen v Trutnově, Vrchlabí a Hradci Králové. 

Je škoda, že není doposud veřejnosti zpřístupněna databáze, kde by lidé 

získali fakta o nebezpečných odpadech (např. rozšíření funkcionality 

integrovaného znečišťování) 

Závěrem lze tedy říct, že lidé v malých oblastech se starší skladbou 

obyvatel nemají velký zájem o to, co se dál děje s prošlým či nespotřebovaným 

léčivem. Jejich přístup je stále laxní a změnit toto myšlení nebude tak jednoduché. 
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6 Shrnutí – graf / tabulka  
Průzkum jsem provedla na počátku prosince 2009 v pěti lékárnách 

v Trutnově, kdy jsem se příchozích i odchozích občanů ptala na jednotlivé otázky, 

na které odpovědělo celkem 249 osob z toho 97 mužů a 152 žen. 

 

Otázky kladené respondentům: 

1. Vracíte prošlé, nespotřebované léčivo do lékárny?  

2. Čtete příbalový leták? 

3. Přijali byste vyšší informovanost ohledně prošlých, nespotřebovaných léčiv? 

 

6.1 Celkový počet oslovených osob  
         Celkem na výše zmíněné otázky odpovědělo 249 respondentů, z toho 97 

mužů a 152 žen. Viz Tabulka č. 1 a pro názornost Graf č. 1. 

 

Tabulka č. 1 

Oslovené osoby podle pohlaví 

Muži 97 38,96% 

Ženy 152 61,04% 

 249  
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6.2 Věkové rozmezí oslovených osob 
         Věkové rozmezí je rozděleno na 3 věkové skupiny – do 40 let, 40-60let a 

nad 60let. Nejvíce respondentů bylo z věkového rozmezí nad 60let, celkem 107 

oslovených, to činí přibližně 43 % celkového podílu. Druhou nejpočetnější 

skupinu tvoří věkové rozmezí 40-60 let, celkem 73 dotázaných. Poslední věková 

skupina (do 40 let) se výrazně neliší od skupiny 40-60let. Viz Tabulka č. 2 a Graf 

č. 2. 

 

 Tabulka č. 2 

Věkové rozmezí oslovených osob 

do 40 let 69 27,71% 

40-60 let 73 29,32% 

nad 60 let 107 42,97% 

 249  

 

 

 

Graf č. 2 
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6.3 Zpracování jednotlivých otázek kladených 
respondentům 

 

1. Vracíte prošlé, nespotřebované léčivo do lékárny?  

     Z celkového počtu dotázaných osob je zřejmé, že většina, bez ohledu na věk, 

vrací prošlá a nespotřebovaná léčiva zpět do lékárny. Konkrétně je to 73 % 

dotázaných. Nejpočetnější skupinu dotázaných, kteří vracejí léčiva do lékárny, 

tvoří osoby ve věku  40- 60 let. Viz Tabulka č. 3, popřípadě Graf č. 3. 

 

 Tabulka č. 3 

Vrací oslovené osoby prošlé léčivo do lékárny 

 ano ne ano ne 

do 40 let 57 12 22,89 % 4,82 % 

40-60 let 66 7 26,51 % 2,81 % 

nad 60 let 58 49 23,29 % 19,68 % 

 181 68 72,69 % 27,31 % 

 249    
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2. Čtete příbalový leták? 

     Z Tabulky č. 4 (popř. Grafu č. 4) je zřejmé, že 65 % oslovených čte příbalové 

letáky k léčivým přípravkům. S ohledem na věk nejméně osob, které čtou 

příbalové letáky je ve věku nad 60 let.  

 

Tabulka č. 4 

Čtou oslovené osoby příbalový leták? 

 ano Ne ano ne 

do 40 let 64 5 25,70 % 2,01 % 

40-60 let 60 13 24,10 % 5,22 % 

nad 60 let 37 70 14,86 % 28,11 % 

 161 88 64,66 % 35,34 % 

 249    
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nesrozumitelných pojmů a definicí, které se zde uvádí. Tento důvod uvedly 

veškeré věkové kategorie občanů (nesrozumitelnost pro laika) 

 

 

3. Přijali byste vyšší informovanost ohledně prošlých, nespotřebovaných léčiv? 

     Celkem 75 % respondentů by uvítalo vyšší informovanost ohledně prošlých 

léčivých přípravků. Viz Tabulka č. 5, Graf č. 5. 

 

Tabulka č. 5  

Přijali by oslovení vyšší informovanost ohledně prošlých léčiv? 

Ano 186 74,70 % 

Ne 6 2,41 % 

Nevím 57 22,89 % 

 249 100,00 % 
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          Z daných tabulek a grafů je zřetelně znát, že je zde prostor pro zlepšení 

informovanosti, která by se měla hlavně zaměřit na prostory v čekárnách i 
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 ordinacích obvodních lékařů, čekárnách specialistů, na lůžkových odděleních a 

všude tam, kde se vysílají v čekárnách reklamní televizní šoty určené pro daný 

obor. 

          V těchto čekárnách lidé stráví delší čas a čtením nástěnek, časopisů, 

různých letáků a sledováním televize si krátí čekací dobu. Není tedy jen na 

lékařích poskytovat informovanost, protože pacient při komunikaci s lékařem 

očekává jeho pochopení pro svůj zdravotní stav a ne poskytování pro něj okrajové 

informace co s nespotřebovaným léčivem. Zde by mělo mnohem více zapracovat 

jak MZd, tak i farmaceutické firmy, jež se podílí také na vyšším množství odpadů 

z lékáren a to zvýšenou produkcí výroby, poskytovat všem oddělením 

(nemocnicím, praktickým i specializovaným lékařům) bezplatné letáky pro 

pacienty, velmi jednoduché, ale zároveň výstižné a pro ně pochopitelné, jak 

zacházet s prošlým a nespotřebovaným léčivem. Také pravidelnou reklamou 

v časopisech se informovanost velice rozšíří i mezi věkovou skupinu nad 60 let.  

Stále musíme mít na vědomí, že velkou skupinou pacientů jsou právě tito starší 

občané a doposud se o tomto problému hovoří pouze okrajově, přestože je tento 

problém dlouhodobý a nebyl kladen nikdy vysoký důraz na likvidaci prošlých 

léčiv.  Také ve svých lékárnách si pacienti berou různé letáky, proto i zde by se 

měly pravidelně tyto letáky objevovat a tím zvyšovat informovanost. Není pouze 

v silách zaměstnanců lékáren ani lékařů stále opakovat pacientům, co 

s nepoužitým léčivem a tím přispívat k menšímu zatížení životního prostředí. 
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7  Diskuse 
 
 Svou prací jsem chtěla poukázat na stále špatnou informovanost občanů, i 

v mladší generaci, kdy nepovažují prošlá léčiva za odpad, ale chápou ho jako věc 

běžné denní potřeby, která po ukončení data spotřeby může být odhozena do 

odpadu stejně jako potraviny či jiné produkty domácnosti. Myšlení lidí se mění 

velmi pomalu, proto je potřeba stále dbát na informovanost a postupným a 

dlouhodobým procesem jim tento pohled změnit a vštěpit jim tuto myšlenku, jako 

samozřejmý a jednoduchý proces svého každodenního životního stylu. 

Samozřejmě, že občané nad šedesát let budou tuto myšlenku velmi pomalu 

chápat, mladší generace by měla své rodiče a příbuzné stále o tomto problému 

informovat a napomáhat jim k tomu, aby se tato myšlenka stávala samozřejmostí 

anebo za své staré rodiče tuto povinnost vykonat. I vysoce oblíbené časopisy 

informují reklamou o nových produktech v lékárnách, ale nikde se již nezmiňují, 

jak s nespotřebovaným léčivem zacházet.   

          Svým vlastním příkladem můžeme silně ovlivnit své okolí a postupem času 

budou tuto myšlenku brát za samozřejmost, tak jako třídění odpadů ve 

svých domácnostech.  

          Diskutabilní však je, zda likvidaci léků jako nebezpečný odpad promítnout 

více k výrobci léčiv, anebo touto částkou zatížit rovnoměrně výrobce léčiv, 

lékárny i lékaře. Každý z uvedených subjektů by měl být motivován tak, aby se 

zbytečně nezvyšovala výroba, prodej ale i nadměrné předepisování léčiv.  
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8   Závěr 
   

Stále velkou část starých nebo nespotřebovaných léků lidé likviduji 

spláchnutím do toalety nebo vyhozením do komunálního odpadu a neuvědomují 

si, že léky patří mezi nebezpečné odpady, poškozující a zatěžující životní 

prostředí, přitom lékárny shromažďují tyto nespotřebované a prošlé léky 

bezplatně a předávají je k likvidaci specializovaným firmám, které zaručují co 

nejbezpečnější likvidaci vzhledem k životnímu prostředí. Pacient si ve svém 

nevědomí neuvědomuje, že i on se vlastně stává původcem odpadů a to již při 

převzetí předepsaného nebo zakoupeného léčiva v lékárně a při jeho následném 

nespotřebování.  Proto i zaměstnanci lékárny by měli sami dbát na správné třídění 

– teploměry ukládat zvlášť (do uzavřeného obalu), zbytky tekutých látek 

nelikvidovat vyléváním do výlevek, použité karetní braky a papírové utěrky 

znečištěné surovinami nevhazovat do komunálního odpadu. Zlepšením vlastního 

přístupu k odpadu a zlepšením informovanosti pacientů můžeme pomoci 

životnímu prostředí ve snižování zatíženosti (již správně tříděným odpadem 

produkovaného v lékárnách). Snad i větší skupina obyvatel by si začala více 

uvědomovat, že zbytečným shromažďováním léčiv „do zásoby“ se produkuje více 

odpadů a jejích likvidace stojí nemalé peníze, které by se mohly využít k jiným 

účelům ve zdravotnictví. 

Z mého průzkumu vyplývá, že největší procento neinformovanosti je mezi 

obyvateli nad 60 let, kdy z důvodu špatného zraku, ale také nesrozumitelnosti 

odborných pojmů, nečtou příbalové letáky a toto procento se ještě zvyšuje u 

mužů. Ženy v každé dotázané kategorii přistupovaly více zodpovědně k navrácení 

léčiva do lékárny 
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9 Resumé (Резюме) 
 

В моей выпускной работе я хотела коротко осветить некоторые 

аспекты работы фармацевтических заведений, когда аптека не служит 

только к изготовлению, выдаче и продаже лечебных препаратов, пищевых 

добавок и медицинской техники. Взгляд  ”из-за прилавка”, по моему 

мнению, очень искаженный, потому что работники аптек многим более 

квалифицированы,  а то не только в области  фармакологии, но и, например, 

в вопросах безопасности и охраны труда при работе с препаратами и, 

особенно при ликвидации отходов (таковыми являются возвращенные, 

просроченные или каким-либо образом поврежденные лекарства). Многие 

граждане до сих пор считают аптеки ”магазинами для лекарств” что часто 

заметно и на их поведении. 

 Очень неохотно воспринимают информацию о необходимости 

возврата просроченных или неизрасходованных медикаментов, поэтому все 

еще очень много лекарств попадает в коммунальные отходы или сточные 

воды, чем способствуют загрязнению окружающей среды. 

 Результатом повышения информированности населения, с 

применением наглядных примеров (в том числе своих собственных),  будет 

не только снижение загрязнения окружающей среды, но и изменение 

поведения самих пациентов, ”уход ” от привычки покупать и складировать 

медикаменты ”на всякий случай”, что само по себе снижает потребность в 

лекарствах и тем самым их отходы. 
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