
Informace pro lékárny se zásilkovým výdejem/prodejem 

veterinárních léčivých přípravků na dálku 

Platnost od: 28.1.2022  

 

Tyto informace vydal ÚSKVBL se sídlem v Brně v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích, 

s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2021/1904 ze dne 29. října 2021, kterým se přijímá 

design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků na dálku a 

se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen 

zákon o léčivech) - pro všechny lékárny, které zajištují prodej vyhrazených veterinárních 

léčivých přípravků (dále jen VVLP) a výdej veterinárních léčivých přípravků (VLP) zásilkovým 

způsobem na dálku.  

 

Nařízení č. 2019/6 ve svém čl. 104 bodu 6 uvádí, že komise stanoví společné logo, jež je 

rozpoznatelné v celé Unii a současně umožňuje identifikovat členský stát, ve kterém je osoba 

nabízející veterinární léčivé přípravky k prodeji na dálku usazena. Toto logo musí být zřetelně 

zobrazeno na internetových stránkách nabízejících veterinární léčivé přípravky k prodeji na 

dálku. Toto logo komise přijala prostřednictvím prováděcího nařízení komise č. 2021/1904, ve 

kterém jsou stanoveny požadavky a uveden design společného loga pro prodej VLP na dálku. 

Vzor tohoto loga je uveden v příloze tohoto nařízení. 

  

Lékárny nabízející veterinární léčivé přípravky prostřednictvím služeb informační společnosti, 

ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 fyzickým nebo právnickým 

osobám musí kromě informačních požadavků stanovených v čl. 6 této směrnice poskytovat 

dle nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích, článku 104 bodu 5 alespoň tyto 

informace: 

a) kontaktní údaje na příslušný orgán členského státu, ve kterém je maloobchodník 
nabízející veterinární léčivé přípravky usazen; 

b) hypertextový odkaz na internetové stránky členského státu, v němž je 
maloobchodník usazen; 

c) společné logo, které je zřetelně zobrazeno na každé stránce internetových stránek, 
které souvisí s nabídkou prodeje/výdeje veterinárních léčivých přípravků na dálku 
a které obsahuje hypertextový odkaz na zápis „maloobchodníka“ tj. lékárny v 
seznamu nahlášených lékáren, vedeným ÚSKVBL. 

 
 
 Lékárna, která nabízí a zajištuje prodej/výdej veterinárních léčivých přípravků zásilkovým 

způsobem na dálku musí splnit následující požadavky: 

• musí být uvedena v seznamu lékáren zajištujících zásilkový výdej vedeným SÚKL a 

zveřejňovaným na internetových stránkách SÚKL 

• musí být nahlášena na ÚSKVBL - k tomu slouží formulář FZ35 - Oznámení lékárny o 

zásilkovém výdeji VLP na dálku, který je přílohou těchto informací a který je také 



k dispozici ke stažení na internetových stránkách ÚSKVBL v části inspekce/Lékárny 

s dálkovým výdejem VLP 

• po nahlášení bude lékárna zapsána do seznamu lékáren se zásilkovým výdejem VLP na 

dálku vedeným ÚSKVBL a zveřejněným na internetových stránkách www.uskvbl.cz, v 

části Inspekce – Lékárny s dálkovým výdejem VLP – Seznamy 

• lékárně bude přiděleno (zasláním informativního dopisu na kontaktní emailovou 

adresu uvedenou při nahlášení) „veterinární logo“, které si lékárna umístí na 

internetové stránky svého e-shopu, na kterých nabízí VLP. Logo musí obsahovat 

hypertextový odkaz, který bude propojen s detailem lékárny vedeným na 

internetových stránkách ÚSKVBL 

• po kliknutí na Logo umístěné na internetových stránkách lékárny, bude spotřebitel 

přesměrován na internetové stránky ÚSKVBL, kde dojde k ověření lékárny a kde jsou 

uvedeny podrobnosti o dané lékárně. 

 

Lékárna zajišťující zásilkový výdej veterinárních LP a prodej VVLP je ze zákona povinna 

Veterinárnímu ústavu oznámit zahájení, přerušení i ukončení zásilkového výdeje, a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

 

 

  

http://www.uskvbl.cz/


Příloha 1 

OZNÁMENÍ LÉKÁRNY O ZÁSILKOVÉM VÝDEJI VETERINÁRNÍCH LP NA DÁLKU 

dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních 

léčivých přípravcích, dle PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1904, ze dne 29. října 2021, s 

účinností ode dne 28. ledna 2022, kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej 

veterinárních léčivých přípravků na dálku a dle zákona č. 378/2007 Sb., ze dne 6. prosince 2007, o 

léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. 

PROVOZOVATEL: 
Jméno, příjmení, místo podnikání u 
fyzické osoby 
Obchodní firma (název), sídlo u 
právnické osoby 
 

 

Identifikační číslo (IČO):  

Datová schránka provozovatele (je-li 

zřízena): 
 

Kontaktní údaje 
provozovny/provozoven 
Adresa: 

 
 
 

Telefon:  

e-mail:  

Kód lékárny přidělený SÚKL:  

Kód pracoviště přidělený SÚKL:  

Vedoucí lékárník (jméno, příjmení, 
telefon): 

 

Internetová adresa provozovatele, 
prodejce:  

 

Internetová adresa/adresy obchodu na 
které/ kterých nabízím, prodávám 
VLP/VVLP: 

 

Internetový výdej bude/byl zahájen dne: 
Internetový výdej bude/byl přerušen 
ode dne, do dne: 
Internetový výdej bude/byl ukončen 
dne: 
 

 

Poznámky:  

 



Lékárna zajišťující zásilkový výdej veterinárních LP a prodej VVLP je ze zákona povinna Veterinárnímu 

ústavu oznámit zahájení, přerušení i ukončení zásilkového výdeje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 

kdy tato skutečnost nastala. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a v souladu s reálnou situací. 

Provozovatel, jeho statutární zástupce:  
(jméno, příjmení, razítko, podpis) 
Datum:  

Tento vyplněný formulář zašlete elektronickou poštou na adresu: uskvbl@uskvbl.cz nebo poštou 

na adresu: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), Hudcova 232/56a, 

621 00 Brno. 

mailto:uskvbl@uskvbl.cz

