
Věstník
Částka 6 Vydáno: 31. KVĚTNA 2017 Cena: 35 Kč

Ročník 2017
MINISTERST VA ZDRAVOTNIC T VÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

O B S A H :

1. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2



2� VĚSTNÍK MZ ČR����l����ČÁSTKA 6/2017

 
 
 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

    
 

Ministerstvo zdravotnictví  
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

OZNÁMENÍ 
 

o vydání Českého lékopisu 2017 
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2017, podle kterého se závazně 

postupuje od 1. prosince 2017. 

Český lékopis 2017 vydalo nakladatelství GRADA Publishing, a. s., U průhonu 22, Praha 7, 

které zajistí jeho distribuci v průběhu měsíce listopadu 2017. 

 

 

               Ministr:     

      JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
ků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů 
od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za 
úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa  
27. 12. 1994.
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